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1. Goedkeuring verslag 13 oktober 2016:
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vergadering van 13/10/2016 en derhalve
wordt het goedgekeurd.
2. Leerlingen - Personeel:
a) Overzicht aantal leerlingen per 1 februari 2017 en vergelijking met september 2016
en februari 2016

Sint-Jozef
Overbeke
Totaal

01-feb-16
kleuters lager Totaal
117 194
311
77 136
213
194 330
524

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

01-feb-17
kleuters lager Totaal
122 203
325
74 140
214
196 343
539

De uitbreiding (+15) zit vooral in Sint-Jozef (+ 14) en dit stemt overeen met de lange
termijn visie om op Sint-Jozef per leerjaar 2 klassen te hebben.
De maximum-capaciteit is als volgt vastgelegd:


Overbeke: 22 leerlingen /leerjaar voor alle leerjaren



Sint-Jozef: 38 leerlingen / leerjaar voor de kleuters en 42 leerlingen / jaar voor
het lager onderwijs



In Overbeke is de maximumcapaciteit bereikt en is er een inschrijvingsstop voor
1° en 2° kleuterklas en voor het 3°, 4° en 6° leerjaar lager onderwijs.



In Sint-Jozef zijn er nog plaatsen beschikbaar in elk leerjaar van kleuters en
lager onderwijs.

Instapdata voor de peuters blijven ongewijzigd. Details zijn terug te vinden op de
website van onderwijs.vlaanderen.be
b) Extra muros activiteiten:
De lijst van de concrete uitstappen van de komende maanden kon niet meegedeeld
worden.
De bosklassen voor het 4° leerjaar van Sint-Jozef en het 6° leerjaar van Overbeke
gaan door tijdens de 1° week na de paasvakantie (18 – 21 april 2017)

Principes:


overlappingen (meermaals uitstap naar dezelfde plaats gedurende kleuter en
lager onderwijs) worden vermeden



uitstappen worden gelinkt aan het WERO-pakket waarmee de leerlingen bezig
zijn



bijgevolg vinden de uitstappen niet allemaal op dezelfde dag plaats.

c) Globaal actieplan:
Expliciete Directe Instructie (EDI):


doel: niet enkel de kinderen die hun vinger opsteken, aan bod laten komen
tijdens de lessen.



alternatief: wisbordjes. De kinderen schrijven het antwoord op de vraag op een
wisbordje en steken het omhoog



evaluatie: in welke mate worden dergelijke technieken toegepast in de klas? De
kinderen spreken hierover in elk geval niet thuis. Dit wordt momenteel
onderzocht

Aanpassingen op de speelplaats:


doel: verminderen van de agressie op de speelplaats en de speelmomenten
rustiger laten verlopen



Overbeke:



o

de speelgoedkoffers worden met een 2-wekelijkse cyclus ter
beschikking gesteld van de kinderen

o

dagelijks wisselende fietsbeurt

o

beide initiatieven worden door de kinderen enorm geapprecieerd

Sint-Jozef:
o

de speelgoedkoffers worden nagekeken en zullen weer in orde gezet
worden

o

speeltoestellen:


op de kleine koer (bij de kleuters) zal er op termijn een nieuw
toestel geplaatst worden



het bestaande toestel op de koer aan de Wegvoeringstraat zal
hersteld of zelfs vervangen worden indien herstelling te duur zou
uitvallen

Luidruchtigheid in de refter:




Overbeke:
o

vanaf volgend schooljaar zal gepoogd worden om kleuters en leerlingen
lager onderwijs apart te laten eten.

o

kinderen van Kabouterland krijgen in het parochiaal centrum een warme
maaltijd. Volgens de laatste berichten zal dit stoppen vanaf volgend
schooljaar. Het valt te overwegen of de school deze rol kan overnemen.
Af te toetsen met de parochie tegen welke condities de school het
parochiaal centrum zou kunnen gebruiken

Sint-Jozef:
o

aanpassing van de groepen die samen eten: 1 + 3 + 5 en 2 + 4 + 6

o

kinderen hebben een vaste plaats gekregen

o

de oudste kinderen (5°, resp. 6° leerjaar) zijn verantwoordelijk voor een
tafel

o

de resultaten zijn zeer positief: het gaat er veel kalmer aan toe dan
voorheen

Het kernteam zal weldra spreken over het vastleggen van een aantal regels om de
kinderen meer structuur te geven. Dit is belangrijk om het samenleven op een dicht
bevolkte school te verbeteren.
Pestgedrag:


de bestaande procedure wordt momenteel herbekeken. Dit wordt opgenomen
in het schoolwerkplan



er zal veel aandacht gaan naar de communicatie met de ouders:
o

welke actie onderneemt de school?

o

wat wordt verwacht van de ouders? Er wordt verondersteld dat de
ouders het zullen melden als ze een gedrags- of stemmingsverandering,
die mogelijkerwijze het gevolg is van pesterijen, vaststellen bij hun kind

o

cyber-pesten is een nieuw fenomeen: er wordt voldoende aandacht aan
gegeven, maar het is en blijft zeer moeilijk te detecteren

d) Wijzigingen personeel:
Door de stijging van het aantal inschrijvingen zullen er een paar lesuren bijkomen.
Er zijn geen pensioneringen op komst.
Alles blijft bij het oude.
3. Infrastructuur en veiligheid
a) Brengen en afhalen van de kinderen op Sint-Jozef:
De reden om regels in te voeren voor het afhalen van de kinderen was de grote chaos
die er heerste bij het einde van de schooluren.
Maatregelen:


kinderen die alleen naar huis mogen:
o

hebben de toestemming van de ouders nodig

o

krijgen een groene kaart die ze bij het verlaten van de school aan de
leerkracht met toezicht moeten afgeven

o

de volgende dag krijgen ze in de loop van de dag de kaart terug

o

verlaten in groep de school



bij het belteken komen de kinderen in rang naar hun eigen speelplaats en
kunnen daar door de ouders afgehaald worden



niet afgehaalde kinderen kunnen nog even spelen op de speelplaats, maar
worden na het vertrek van de kinderen die naar de kinderopvang gaan,
samengebracht op 1 speelplaats (aan de Wegvoeringstraat).



er is toezicht tot 16:00 uur. Daarna worden de niet afgehaalde kinderen naar de
naschoolse opvang van de school gebracht en de ouders kunnen ze daar dan
afhalen

b) Gebouw van het vroegere Kinderdagverblijf - stand van zaken:
Er zijn al 3 klassen in gebruik voor de kleuters
Het is de bedoeling om op termijn het “damesgebouw” te verlaten en die klassen te
verhuizen naar het oude kinderdagverblijf.
Uiteraard zijn er hiervoor aanpassingswerken nodig. Het schoolbestuur laat momenteel
de mogelijkheden onderzoeken en wil het kostenplaatje bekijken. Er zal nagegaan
worden of er voor (bepaalde delen van) de werken aannemers moeten aangesproken
worden dan wel of de werken in eigen beheer kunnen uitgevoerd worden
c) Oude pastorie in Overbeke:
Normaal gezien zal de school mettertijd de tuin mogen gebruiken. Nu is die nog in een
verwilderde toestand en hij zal eerst moeten opgeruimd worden.
De scheidingsmuur zal afgebroken worden, maar omdat de brandtrap erop steunt, zal
eerst de stabiliteit ervan moeten kunnen gegarandeerd worden.
De woning zelf van de oude pastorie is eigendom van de gemeente, maar er zijn geen
plannen om het door de school te laten gebruiken. Het verkeert trouwens in een
bedenkelijke toestand.
d) Aanpassing evacuatieplannen:
De vluchtwegen zijn aangepast aan de nieuwe lokaalindelingen.
Op Sint-Jozef zullen de kinderen eerst samengebracht worden op de speelplaats van
het oude kinderdagverblijf en desgevallend in groep de helling afdalen langs het
voetpad naast de speelweide.
Er worden per schooljaar 2 evacuatie-oefeningen voorzien.
e) Project groentetuinen:
Het project is op beide campussen weer opgestart.
Op Overbeke zijn de bakken heringericht en er zijn plannen om het nog verder uit te
breiden. Er is vraag naar een betere omkadering, eventueel in samenspraak of
samenwerking met belangstellende ouders. Er zouden ook afspraken moeten komen
aangaande de beschikbare financiële middelen .
Sint-Jozef zal op dezelfde manier als vorig jaar te werk gaan.
f) Vloer turnzaal Overbeke:
De vloer van de turnzaal is destijds hersteld door een aannemer, maar die herstelling
is slecht uitgevoerd. Er zijn vochtproblemen (condens of opstijgend vocht?) en er is
dus een ernstig risico op schimmels, met alle gevolgen van dien.
Het schoolbestuur volgt de zaak op.
g) Parkeerproblemen:
Overbeke kent niet echt parkeerproblemen. Alleen is het bij het begin en het einde van
de schooltijden wel enorm druk aan de schoolpoort.
Voor Sint-Jozef zal de toestand tegen het begin van volgend schooljaar vermoedelijk
veranderen. Het OCMW is van plan om slagbomen te plaatsen aan de toegangen
langs de Wegvoeringstraat en de Scheldedreef.
Men zal gedurende 25 minuten gratis kunnen parkeren, maar daarna zal men moeten
betalen.

De school onderhandelt om voor sommige leerkrachten vrijkaarten te bekomen, maar
dat zal niet voor iedereen kunnen. Wordt vervolgd.
4.

Varia
a) Warme schoolmaaltijden:
Vanaf september zal er gewerkt worden met een nieuwe traiteur: Hanssens uit
Oosterzele. Er heeft bij één van de scholen van de KOW al een proefproject gelopen
en de resultaten waren goed.
Er is een klacht ingediend tegen de prijsverhoging van de schoolmaaltijden per 1
september 2016. De reden was dat die verhoging niet in juni was meegedeeld via de
schoolraad, noch tijdig was opgenomen in het schoolreglement. Derhalve moest die
verhoging met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden.
b) Receptie 1° communie:
Ook de kinderen van Overbeke zullen voortaan hun 1° communie doen in de dekenale
Sint-Gertrudiskerk.
Er wordt voorgesteld om de 1° communicanten van Overbeke en Sint-Jozef en hun
(groot)ouders na de eucharistieviering een receptie aan te bieden op Sint-Jozef.
Als dit voorstel wordt aanvaard moet er van die receptie voldoende werk gemaakt
worden opdat het een echt feestelijk moment zou kunnen worden.
c) Digit platform:
Tegen het einde van volgens jaar zal elke klas voorzien zijn van een digibord.
Voor de kinderen zijn er voldoende laptops ter beschikking.
Rapporten, kalenders en dergelijke zullen binnen afzienbare tijd elektronisch
consulteerbaar worden
Bingel: hangt samen met de gebruikte leermethode. Het geeft soms problemen in de
zin dat de toegang soms afgebroken wordt en dat kan tot frustratie leiden bij de
leerlingen. Indien zij om technische redenen hun oefeningen niet kunnen afwerken,
dan wordt van de ouders verwacht dat zij dat via de schoolagenda meedelen aan de
leerkracht.
d) Schoolfeesten:
Sint-Jozef op 26 maart 2017. De uitnodiging is vandaag meegegeven. Het wordt een
combinatie van een eetfestijn en een tentoonstelling in het kader van het jaarthema:
“reis rond de wereld”.
Overbeke op 25 juni 2017. Er is nog geen beslissing over de formule, maar het wordt
geen klassiek schoolfeest met optredens.
e) Voorstel oudercomité Sint-Jozef omtrent betalingen voor activiteiten:
Voor allerlei activiteiten wordt gevraagd dat de kinderen geld meebrengen en dat de
leerkrachten het inzamelen en aan het secretariaat bezorgen.
Het komt voor dat dit geld verloren geraakt en niet bij het secretariaat terechtkomt, met
alle gevolgen van dien.
Om accidenten te vermijden heeft het oudercomité van Sint-Jozef voorgesteld om de
betaling voor dergelijke activiteiten te regelen via een aparte overschrijving, losstaand
van de maandelijkse schoolfactuur.

De directie gaat in principe wel akkoord met dit voorstel, maar wijst erop dat in de
praktijk veel rekeningen onbetaald blijven.
Het voorstel moet verder bekeken worden.
f) Bedanking:
Dit was de laatste vergadering van de schoolraad in zijn huidige samenstelling.
In de loop van het voorjaar moeten de nieuwe vertegenwoordigers van de ouders, het
personeel en de lokale gemeenschap aangesteld worden.
De leden van de schoolraad worden bedankt voor de tijd en de energie die ze de
afgelopen 4 jaar in dit deel van het schoolgebeuren gestopt hebben.
Tot ziens.

