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1. Voorstelling en kennismaking
2. Coöpteren van de leden van de lokale gemeenschap.
Els en Els worden gecoöpteerd
3. Aanduiden van voorzitter en secretaris
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
4. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement
Het reglement wordt kort overlopen (ze was reeds in bijlage verstuurd) en wordt getekend.
De afwezigen zal gevraagd worden om later te tekenen, samen met de vraag van voorzitter
en secretaris.
5. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vergadering van 9 maart 2016 en derhalve
wordt het goedgekeurd.
6. Aanvullingen bij het overlopen van vorig verslag
a. Pestgedrag:
Er is een schoolvisie ontwikkeld die steunt op drie pijlers: De school als organisatie, de
kinderen en de ouders (die hier reeds een schrijven over ontvingen). Het antipestplan
b. Infrastructuur en veiligheid
De regels in verband met het brengen en afhalen van de kinderen op Sint-Jozef werden
gewijzigd. De leerlingen hebben o.a. een (gekleurde) kaart nodig waarop staat dat ze de
toelating hebben van de ouders om de school zelfstandig te verlaten. Een gelijkaardig
systeem wordt ook in Overbeke ingevoerd.
Gebouwen: voorlopig geen wijzigingen. Het schoolbestuur gaat de mogelijkheid na om
via alternatieve financiering de bouw van een nieuwbouw te bespoedigingen te SintJozef.
De toestand te Overbeke blijft ongewijzigd. De gemeente wil wel overleg plegen met de
VZW Parochiale Werken i.v.m. de tuin van de pastorie.
c. Speelplaatswerking
Te Sint-Jozef worden de speelplaatsen attractiever gemaakt voor de kinderen. Kinderen
en leerkrachten zijn bevraagd. Het resultaat wordt eerstdaags bekend gemaakt. Te
Overbeke is de speelplaatswerking ok.

d. Maaltijden
Vanaf september werken we samen met een nieuwe traiteur: firma Hanssens uit
Oosterzele.
Prijzen van de warme maaltijden zowel voor kleuter als lager bedraagt € 3. De prijs van
de soep wordt € 0,30.
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Facultatieve verlofdagen
De twee facultatieve verlofdagen zijn voor beide scholen vrijdag 13 oktober ‘17 en
maandag 30 april ’18.
Er wordt van de traditionele eerste dinsdag van de maand september afgeweken omdat
deze dag zeker dit schooljaar slecht valt. (Starten op vrijdag, terug starten op maandag,
dan terug op woensdag) Het begin van het schooljaar wordt kennisgemaakt met de
kinderen en aaneensluitende dagen maken dit proces intenser en rendabeler.
Nascholingsbeleid
Net zoals vorig jaar ligt de klemtoon hier op “” een krachtige leeromgeving”. Per graad
worden er 2 cursussen gevolgd (bij voorkeur CEGO).
Jaarthema en projecten
Het jaarthema is voor Sint-Jozef “het loopt op wieltjes”: Er werd hier reeds een
experimentenkoffer besteld, andere initiatieven volgen. Ook de eerste schooldag zal in
dat thema staan.
Het schoolreglement
Het schoolreglement werd overlopen en besproken. De aanpassingen naar volgende
schooljaar toe werden toegelicht zijn te zien in de bijlage. (o.a. hoofddeksels,
toelatingskaart om de school zelfstandig te verlaten, antipestbeleid)

11.

Verlofdagen
Onze eerste vrije dag is normaal gezien de eerste dinsdag van de maand september,
met de jaarmarkt van Wetteren.
De eerste dagen van het schooljaar werken we aan "een goed gevoel" in de klas.
Omdat, zeker dit jaar, de eerste dagen, erg versnipperd zijn gaat er heel wat tijd
verloren voor die opbouw. Een enquête onder de ouders leerde ons ook dat
de meeste ouders (90 t.o.v 20) te Sint-Jozef deze mening ondersteunen. Er kan
immers nog na 16.00 naar de kermis worden gegaan.
De eerste vrije dag is op vrijdag 13 oktober 2017 en onze tweede is op maandag 30
april.

12.

Pedagogische studiedagen
Er komt een nieuw leerplan aan met als afkorting ZILL (Zin in Leren – Zin in Leven). Om
dat goed te kunnen implementeren worden dit jaar 2 studiedagen gewijd aan dit
onderwerp. (Woensdag 4 oktober 2017 en woensdag 2 mei 2018)
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Data volgende vergaderingen:
Donderdag 5 oktober 2017
Maandag 5 maart 2018
Maandag 11 juni 2018

