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1. Plaatsvervanging voorzitter van de vergadering:
De voorzitter, Dorien Roegiers, heeft zich verontschuldigd voor de vergadering.
De leden gaan er unaniem mee akkoord dat Jos De Neef in haar plaats deze vergadering
zal leiden.
2. Goedkeuring verslag 9 juni 2016:
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vergadering van 09/06/2016 en derhalve
wordt het goedgekeurd.
3. Leerlingen - Personeel:
a) Overzicht aantal leerlingen en vergelijking met september 2015 en februari 2016

kleuters
Sint-Jozef
102
Overbeke
68
Totaal
170

01-sep-15
lager
196
139
335

Totaal
298
207
505

01-feb-16
kleuters
lager
117
194
77
136
194
330

Totaal
311
213
524

01-sep-16
kleuters
lager Totaal
108
195
303
65
141
206
173
336
509

Overbeke zit zo goed als vol. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor peuters. De
verwachte inschuif tijdens het schooljaar is 5 à 6 peuters. Dit zal geen probleem
vormen omdat er in de loop van schooljaar ook een doorschuif van een aantal peuters
naar de 1° kleuterklas zal plaatsvinden.
Op Sint-Jozef kunnen er nog leerlingen bij, zeker peuters. Dit is onder meer mogelijk
door de ingebruikname van het oude kinderdagverblijf.
Wat het doorschuiven van leerlingen betreft, wijst de directie er op dat er een tendens
bestaat om af te stappen van de strenge scheiding in leerjaren. Zoiets gebeurt reeds
op Sint-Jozef met de kleuterklassen. Trouwens ook de hedendaagse leerplannen
worden in die zin opgemaakt, bijvoorbeeld 1 leerplan voor de leeftijd van 3 tot 8 jaar.

b) Anderstalige leerlingen:
Zowel op Overbeke als op Sint-Jozef valt het dit jaar heel goed mee.
Er wordt op gewezen dat voor Sint-Jozef de nabijheid van het kinderdagverblijf en de
traditionele goede samenwerking ermee een zeer positieve rol speelt bij het rekruteren
van nieuwe leerlingen.
c) Leerkrachten:
De samenstelling van het schoolteam en de lesopdrachten van de leerkrachten voor
het lopend schooljaar kunnenn voor beide scholen geraadpleegd worden op de
respectievelijke websites.
Gezien de stabiliteit van het aantal leerlingen in vergelijking met vorig jaar, zijn er geen
grote wijzigingen in het lerarenkorps te melden. Er zijn wel een aantal verschuivingen
in lesopdrachten, maar er zijn niet echt nieuwe gezichten ... tenzij ...
d) Nieuwe directeur:
Carmen Bauwens is aangesteld tot nieuwe directeur, als vervangster van Mieke
Cassiman.
De werkverdeling tussen beide directeuren ligt nog niet voor 100%, maar in principe is
Luc François het aanspreekpunt voor Sint-Jozef en Carmen Bauwens dat voor
Overbeke.
Op Sint-Jozef is er een aparte zorgcoördinator. Voor Overbeke zal mevrouw de
directeur die taak op zich nemen.
e) Aanpassing van leermethode:
Op beide scholen werd een nieuwe spellingsmethode in gebruik genomen, die
aangepast is aan Bingel (digitaal leerplatform). Deze leermethode maakt gebruik van
Z-schriftjes, die extra oefeningen bevat voor leerlingen die zulks nodig hebben.
Enkel de spellingsmethode is gewijzigd, niet de volledige taalmethode. Binnen een
paar jaren zal er een nieuw leerplan ingevoerd worden en dan zal de taalmethodiek
moeten aangepast worden.
De leerkrachten ervaren dat er met de nieuwe spellingsmethode vlotter te werken valt
dan met de vorige.
f) Schoolregelement:
Er is niets gewijzigd in de versie voor dit schooljaar, enkel de prijs van de warme
maaltijden diende aangepast omdat de traiteur met ingang van 1 september een
prijsverhoging van 3,50 euro naar 4 euro heeft doorgevoerd.
4. Infrastructuur en veiligheid
a) Klascontainers Sint-Jozef:
De klascontainersop Sint-Jozef zijn geplaatst en worden nu verder klaar gemaakt voor
gebruik. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen weer beschikbaar.
Sint-Jozefbasisschool zal de klascontainers niet gebruiken, maar kan voor verdere
uitbreiding wel rekenen op het vroegere gebouw van het kinderdagverblijf (zie verder).

b) Gebouw van het vroegere Kinderdagverblijf:
Een deel van het vroegere kinderdagverblijf wordt nu reeds gebruikt door de kleuters.
Door de verhuis van de kleuters werd het mogelijk een lerarenkamer in te richten.
Er zijn nog een aantal herstellings- en aanpassingswerken nodig (dakwerken,
uitbreken en vervangen van de binnenwanden) en daarna kan het volledige gebouw
ten dienste gesteld worden van de basisschool. Dit schept mogelijkheden met het oog
op de voorziene werken voor het nieuwe schoolgebouw (lange termijnplanning).
c) Toegang tot de scholen:
In Sint-Jozef zal het elektronisch slot op de ingangspoort aan de Wegvoeringstraat niet
geplaatst worden wegens te duur.
Op de ingangspoort van Overbeke zullen er wel een slot en een bel geplaatst worden.
Nu is die poort meestal op slot en aangezien er geen bel is, is het voor bezoekers die
niet vertrouwd zijn met de site, niet mogelijk om de school te betreden.
d) Groene ruimtes:
Op Sint-Jozef wordt het project van de groentetuin verdergezet en samenwerking met
het middelbaar is mogelijk omdat zij ook een deel van de tuin ingericht hebben als
groentetuin.
Op Overbeke wordt er voor de groentetuin gebruik gemaakt van speciale bakken. Het
project zit nog in zijn startfase.
De tuin van de oude pastorie van Overbeke zal binnen afzienbare tijd kunnen gebruikt
worden door de school. De scheidingsmuur zal afgebroken worden, maar er dienen
eerst nog een aantal technische problemen opgelost te worden, o.a. omdat er een
paar nutsleidingen langs de muur lopen.
De speelweide van Overbeke staat nog steeds te koop en kan dus tot nader order nog
steeds gebruikt worden door de school.
5.

Varia
a) Problemen met gedrag van kinderen:
Beide vestigingen, zij het iets nadrukkelijker op Sint-Jozef, hebben te kampen met
gedragsproblemen, dat zich onder meer uit in luidruchtigheid in de refter en
onwelvoeglijk taalgebruik op de speelplaats.
Leerkrachten en directie werken aan een globaal actieplan met algemene richtlijnen
hoe hiertegen moet opgetreden worden. In elk geval zal hieraan de komende maanden
nog veel aandacht besteed worden, met als uiteindelijke bedoeling het “samenleven”
op school te verbeteren.
Een van de mogelijkheden is om de kinderen meer te betrekken bij het schoolgebeuren
en hun verantwoordelijkheidsbesef te vergroten. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de lessen
de aloude traditie van de vinger opsteken wanneer de leerkracht een vraag stelt,
vervangen door het omhoogsteken van een wisbordje, waarop de leerlingen het
antwoord neerschrijven. Zodoende worden alle leerlingen verplicht om actief deel te
nemen aan de les, terwijl dat vroeger beperkt bleef tot een kleine minderheid: de
meeste leerlingen steken immers nooit spontaan hun vinger in de lucht

Volgende vergadering: donderdag 9 maart 2017 om 20.00 in Overbeke

