Vergadering schoolraad 26 mei 2016
Aanwezigen: Peter Vanmaeckelberghe, Alexandra Vercruysse, , Koenraad Verduyn, Christine
Boydens, Goedele Lemiengre, Johan Vergaerde, Katrien Baillière, Liesbet Gouwy
Verontschuldigd: Laetitia Rondolez, Kris Declerck
Goedkeuring vorig verslag
• Aanpassen tel. Peter Vanmaeckelberghe 0486/750140, aanpassen van e-mail Kris
Declerck (zonder punt tussen voornaam en familienaam?)
•

Afspraken rond de taken van de secretaris: verslag schrijven én verspreiden na
goedkeuring.
Het uitnodigen voor de vergadering is voor de voorzitter.

1. Huishoudelijk reglement
Goedgekeurd. Geen verdere opmerkingen.

2. Communicatie van de schoolraad naar alle ouders en
leerkrachten toe
•
•

•

Verslag van de schoolraad op de website plaatsen in de toekomst
Op de website werd de tekst aangepast van “schoolraad overlegt met
schoolbestuur” naar “ geeft advies aan schoolbestuur, directeur en schoolteam” +
er wordt een foto van de leden van de schoolraad toegevoegd
Afspraak voor maken voor de foto : 5 juni om 13.45uur

3. Fusie schoolbesturen
•
•
•
•

•

Fusie is een feit op 1 september 2016.
Doel: nog efficiënter werken en kwalitatiever onderwijs bieden. Van hogerhand
wordt ook aangestuurd op minder schoolbesturen.
Er komt per school een LAC: (het lokaal adviescomité) In het LAC zetelen minstens
4 mensen. Dit LAC zal heel dicht bij de school staan.
Bij de start zal elk LAC één iemand aanduiden die in het bestuur van de nieuwe
vzw zal zetelen. Die persoon zal meteen ook de voorzitter van het LAC zijn. Het
nieuwe bestuur kan extra leden coöpteren.
4 leden van elk Lac hebben stemrecht op de AV van het nieuwe schoolbestuur. In
de toekomst is het de AV die de bestuursleden kiest.
Elke school blijft zijn eigenheid bewaren.

4. Einde speelplaatsactie (opvolging verslag schoolraad mei 2015)
•
•
•

•

Realisatie: middenplein met klimrek
Afgelast project: bloembakken. De kostprijs voor de bloembakken van het VTI was te
hoog . Het bloembakkenproject wordt terug meegenomen naar volgend schooljaar.
Er wordt een bord gemaakt om de realisaties en hun sponsoring kenbaar te maken
op school, als bedanking. Zowel een bordje voor op de hoofdschool als voor de
Mariaschool.
Idee spiegelwand voor Dance moves: oorspronkelijk idee van een inox wand werd
afgevoerd omwille van de kostprijs en duurzaamheid. Nieuw voorstel om een
multiplexplaat met spiegelfolie te gebruiken. Info voor kostprijs wordt ingewonnen.
De speelplaatsactie van de oudervereniging is gestopt waardoor de school dit zelf
zou bekostigen.
De eventuele muziekinstallatie voor bij de spiegelwand: een vaste MP3 speler met
Box. Meester Thomas (turnleerkracht) wordt gevraagd of hij hiervoor de
verantwoordelijkheid wil dragen.

5. IT beleid/planning + nieuwe actie OV
•

•

•
•

Actie OV: aanschaf 25 dootabs ( www.dootab.be ). Volgend schooljaar wordt
gekeken voor de aankoop van deze tablets/laptops. Zo krijgt de school de kans om
een mobiele computerklas in te richten. Hiervoor moet het Wi-Fi netwerk op school
uitgebreid worden en is een laptop/tabletkast om op te laden ook noodzakelijk.
Voor de verdere uitbreiding van de digitale borden op school is er bij Didakta een
offerte aangevraagd voor aankoop -of leasingsplan. Deze offerte werd aan het
schoolbestuur voorgelegd.
De GSM-inzamelactie leverde opnieuw een (refurbished) desktop op.
De school kan opnieuw een aantal tweedehands computers verkrijgen. Het grote
probleem blijft echter de grote kostprijs om deze computers te kunnen voorzien van
een legaal (én nog ondersteund) besturingssysteem. De school bekijkt de
mogelijkheid én toegankelijkheid om het opensource besturingssysteem Linux te
opteren.

6. Varia
•
•

•

•

Datum eerstvolgende vergadering: 29 augustus om 19.45uur
De leerkrachten van het eerste leerjaar waren aanwezig tijdens het paasconcert van
de Mariaschool met een standje om contact en reclame te maken. Reacties van de
ouders op hun aanwezigheid was positief, het standje was niet echt noodzakelijk.
Volgend schooljaar zullen ze ook aanwezig zijn tijdens het kerstconcert.
Ook tijdens de integratie van 3de kleuterklas – eerste leerjaar was de kleuters
Mariaschool aanwezig in de hoofdschool. De kleuterjuf van de Mariaschool was
echter niet aanwezig en dit zorgde toch voor enige verwarring bij enkele kleuters.
Vanuit de ouders komt de vraag naar facturatie van de betalingen. De school gaat
hier niet mee van start. Voornamelijk omwille van het risico op wanbetalingen.
Het systeem van geldophalingen binnen de school kan en zal wel herbekeken
worden.

