Schoolraad dd. 14/09/2020
Directie/gemandateerde schoolbestuur: Tine Beke
Personeel: Elise Baute, Peter De Smet
Ouders: Olaf Audooren, Tara Zaman
Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose, Filip Maertens
Agendapunten:
1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vergadering van
15/6/2020.
2. Voorstelling nieuwe leden
3. Corona pandemie
4. Leerlingenaantal
5. Personeelswijzigingen
6. Schoolreglement- wijzigingen
7. Plechtige communie/vormsel
8. Varia
9. Data volgende schoolraden-voorstel
1. Goedkeuring en opvolging van het vorig verslag van de vergadering van
15/6/2020
- SKOG officieel vanaf december 2020
- Klasavond in augustus : beperkt met doorschuifsysteem i.f.v. corona
- Pasta-avond gaat niet door op 23/10: er wordt gezocht naar een alternatief
- Data schoolraad: 14/9, 8/3 en 14/6 om 18u30
2. Voorstelling nieuwe leden
-

Elise Baute t.v.v. Inge Coussement (klas rood)
Tara Zaman t.v.v. Imke Herbots

3. Corona pandemie
- Gestart in Code geel: alle kinderen worden voltijds verwacht op school
- Aanpassingen:
o Hygiëne: handen wassen, ontsmetting, wegwerpdoekjes, mondmasker
voor leerkrachten (tenzij alleen in lokaal)
o Meeste schoolse activiteiten gaan gewoon door
 Zwemmen gaat nog niet door o.w.v. regeling van het zwembad
zelf. Alternatieven worden bekeken.
 Zolang er geen zwemmen is, worden er zoveel mogelijk
alternatieve activiteiten buiten gedaan.
o Kinderen eten in eigen klas
 eigenlijk maar verplicht bij code oranje
 onmiddellijk ingevoerd i.f.v. zo weinig mogelijk aanpassingen en
ook voorgesteld door preventieadviseur
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eetzaal ook gebruikt door leerlingen van het secundair
(Binnenhof)
Bezoek externen beperken + ouders op afspraak
Vrijwilligers volgen zelfde regels als personeel
Busvervoer
 bussen per school => gemengd van kleuter tot secundair
 volledig andere routes => 2 bussen meestal wel op tijd, 1 bus
vaak te laat
 kinderen zitten vaak langer op de bus
 onderhandelen met de lijn voor extra bus


o
o
o

4. Leerlingenaantal
- 60 kinderen verdeeld over 2 kleuterklassen en 6 lagere school klassen
- 1 leerling POAH
- Kleuter
o 6 leerlingen <5 jaar
o 6 leerlingen die 5 jaar zijn
- Lagere school: 48 leerlingen
5. Personeelswijzigingen
- Personeel kunnen behouden door
o Juf Inge voltijds naar het ondersteuningsnetwerk
o Juf Nancy start ook in het ondersteuningsnetwerk
o Enkele personeelsleden afwezig door ziekte/verlofstelsels…
- Paramedische uren : iets minder dan vorig jaar. Nu :
o Ergo: 28u
o Logo: 15u
- Lerarenplatform: 16 uren
6. Schoolreglement – wijzigingen
- Gaat niet meer op papier mee. Er wordt verwezen naar de website van de
school.
- Bij een nieuwe inschrijving gaat wel nog een papieren versie mee.
- Ouders krijgen voor briefwisseling de keuze tussen papier en digitaal. De
meeste kiezen voor digitaal.
7. Plechtige communie/vormsel
- 29/5 in kerk Drongen centrum
- 3 à 4 kinderen: ouders kiezen voor aparte viering
- voorbereid door de werkgroep op school
8. Varia
- Alternatieven pasta-avond
o Beperkte pasta-avond en splitsen over twee avonden? Haalbaar met
maatregelen?
o Fietstocht
 Veel kinderen moeilijk om op veilige manier te fietsen => fiets
met zitplaats voor?
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 Grote organisatie
Pakketten om af te halen (fruit, groenten, pasta…)
 veel regelgeving, niet zomaar verkopen
firma die drive-in cinema organiseert
In samenspraak met lokale restaurants etentjes laten plaatsvinden en
deel van de winst naar school?
Wijnverkoop?
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