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1. Goedkeuring verslagen vergadering:


11 juni 2015: goedgekeurd



12 oktober 2015: in het verslag moet de alinea over het M-decreet aangepast worden.
De kinderen waarvan sprake vallen niet onder het M-decreet maar krijgen GONbegeleiding, wat trouwens al het geval was voor de invoering van het M-decreet. Het
verschil met vroeger is dat de school nu moet aantonen dat ze alle redelijke
aanpassingen heeft uitgevoerd om het betrokken kind in het gewone onderwijs te
houden. Pas als blijkt dat die niet toereikend zijn zal het CLB een attest opmaken voor
een doorverwijzing naar het Bijzonder Onderwijs.
Er wordt hier nog aan toegevoegd dat in principe dergelijke doorverwijzing wordt
uitgevoerd als het dossier rond is en dus niet per se gebonden is aan de start van een
nieuw schooljaar.

2. Leerlingen - Personeel:
a) Overzicht aantal inschrijvingen per 1 februari 2016 (en vergelijking met september
2015 en februari 2015):
01-feb-15
01-sep-15
01-feb-16
verschil feb 16 - feb 15
kleuters lager Totaal kleuters lager Totaal kleuters lager Totaal kleuters lager Totaal
Sint-Jozef
115
183
298
102
196
298
117
194
311
2
11
13
Overbeke
81
145
226
68
139
207
77
136
213
-4
-9
-13
Totaal
196
328
524
170
335
505
194
330
524
-2
2
0

In Overbeke zijn bewust minder kleuters ingeschreven: het is de bedoeling om op
termijn 20 leerlingen minder te krijgen in het lager onderwijs.
In Sint-Jozef wordt de omgekeerde strategie toegepast: op termijn wordt gestreefd
naar 2 klassen per leerjaar. Door de verhuis van het kinderdagverblijf kunnen er tot 4
extra klasruimtes in gebruik genomen worden.
b) Personeel:
De impact van wijzigingen qua inschrijvingen moet op het niveau van de
scholengemeenschap bekeken worden en niet per school of campus. Er zijn
momenteel nog geen cijfers ter beschikking.

c) Extra muros activiteiten:


de grote lijn is dat leerlingen naarmate ze groter worden verder op stap gaan



soms wordt er met 2-jaar cycli gewerkt zodat er geen overlappingen zijn



bosklassen: 4° leerlaar Sint-Jozef en 6° leerjaar Overbeke gaan in mei samen
naar Massembre. Het samengaan van de 2 verschillende groepen levert toffe
momenten op en de samenwerking verloopt zeer vlot. Massembre is trouwens
al voor meerdere jaren geboekt



IKANDA: kindercongres voor 12-jarigen. Dit is een activiteit met een of
meerdere beroemdheden (jeugdschrijvers bijvoorbeeld). Voor deelname aan de
activiteit moet men uitgeloot worden, zodat dit niet van lang van tevoren kan
gepland worden.

3. Infrastructuur en veiligheid
a) Brengen en afhalen kinderen op Sint-Jozef:
Het is de bedoeling om op de speelplaats aan de Wegvoeringstraat de ruimtes voor
kinderen en ouders te scheiden. Ouders mogen nog plaats nemen onder de galerij,
maar niet meer tussen de kinderen.
Het plan is voorlopig nog maar deels uitgevoerd. De invoering kwam eigenlijk een
beetje te vroeg en was onvoldoende voorbereid. De briefing van het personeel en de
communicatie naar de ouders konden beter en door de (bijna dagelijkse) aanpassingen
komt de nieuwe regeling nogal verwarrend over.
Een van de problemen is dat een paar kleuterklassen zich bij het belteken moeten
opstellen in de zone van de ouders. Op termijn – wanneer de klascontainers van de
parking zullen verdwenen zijn – zal het mogelijk zijn om de kleuters te laten
binnenkomen en te verzamelen op de speelplaats van het vroegere kinderdagverblijf.
Er zijn een aantal negatieve reacties van ouders genoteerd, vooral omdat ze niet meer
samen met hun kinderen op de speelplaats mogen blijven.
b) Brandoefeningen:
Op Sint-Jozef werd er een evacuatie-oefening gehouden tijdens de speeltijd: de
leerkrachten zijn naar buiten gegaan en hebben hun klassenrijen verzameld en zijn
vervolgens in rij naar buiten gegaan.
Het principe is dat men langs dezelfde weg naar buiten gaat als waarlangs men naar
binnen komt.
Er bestaat een gans actieplan voor evacuatie buiten de lesuren.
De vastgestelde kleine mankementjes zullen worden weggewerkt.
Door de aanwezigheid van de klascontainers op de parking werd de vluchtroute van
het dames-gebouw aangepast.
c) Containerklassen:
Weldra zullen ze op het grasveld naast de asfaltweg worden geïnstalleerd.
De klascontainers zullen jarenlang in gebruik blijven. De geplande bezetting is als
volgt:


eerst Sint-Gertrudiscollege tijdens de verbouwing van de houten klassen boven de
feestzaal;



vervolgens middelbaar van het Sint-Jozefinstituut tijdens de verbouwingen :



tenslotte basisschool Sint-Jozef vanaf de afbraak van het damesgebouw en in
afwachting van de nieuwbouw.

De plooien met het OCMW-rusthuis en de Serviceflats zijn intussen gladgestreken.
Vanuit het schoolbestuur is er van in den beginne heel weinig gecommuniceerd over
de plannen aangaande de klascontainers.
d) Overbeke:
De oude pastorie is grotendeels uitgeleefd en voor de school weinig of niet bruikbaar.
Er is wel interesse voor de tuin.
De situatie is nogal ingewikkeld: het huis van de pastorie is eigendom van de
gemeente, terwijl de tuin eigendom is van he VZW parochie Overbeke.
4.

Varia
a) Projecten:
De school wil een engagement aangaan met een bepaald project om kinderen elders
ter wereld te steunen.
Via de vzw Kinderen helpen kinderen wil de school een project steunen in Pakistan om
christen kinderen te helpen om school te kunnen lopen. Hiertoe zal gepoogd worden
om contact te leggen met een school in Pakistan. Verder zullen tijdens de lesuren
workshops georganiseerd worden om de leerlingen te laten kennis maken met het
leven in Pakistan en zullen de eventuele opbrengsten overgemaakt worden als
financiële steun.
b) Groentetuin:
Op Sint-Jozef zal een deel van de speelweide ingericht worden als groentetuin om
deze samen met de leerlingen te bewerken.
Op Overbeke wil de school hetzelfde doen met de ruimte achter de klascontainers.
Binnenkort zal er hiervoor contact opgenomen worden met de vzw van de parochie om
samen, bij voorkeur nog dit schooljaar, acties uit te werken.
c) Receptie 1° communie:
Sint-Jozef: de receptie op de dag van de 1° communie zelf wordt afgeschaft. De
communiemis zal pas starten om 11.00 uur en zodoende wordt het te laat om nadien
nog een receptie te houden in de school. Er zal wel een receptie aangeboden worden
op het moment dat de foto’s worden getoond en te koop aangeboden. Op dat moment
is er wat meer tijd voor een babbeltje en een knabbeltje en is de sfeer meer
ontspannen.
Overbeke: het is de laatste keer dat de 1° communiemis in de kerk van Overbeke zal
gehouden worden, dus ligt het voor de hand dat er iets zal gedaan worden.
Traditioneel werd de receptie betaald door de parochie maar nu is hierover nog niets
beslist.
d) Digiplatform: SMARTschool
Waarschijnlijk zullen vanaf september 2016 ook ouders met een eigen paswoord
kunnen inloggen op het digitaal platform.

BINGEL is een digitale oefensite voor leerlingen die gekoppeld is aan de leermethode
voor rekenen die in Sint-Jozef wordt gebruikt. In Overbeke loopt de overeenkomst voor
de huidige leermethode voor rekenen op zijn einde en zal er nadien overgeschakeld
worden naar dezelfde methode als op Sint-Jozef.
e) Schoolfeesten:
Overbeke: 29 mei 2016
Sint-Jozef: 5 juni 2016

Volgende vergadering: donderdag 9 juni 2016 om 20.00 in Overbeke

