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1. Verwelkoming en ontslag
 Mevr Speybroeck ( St.- Jozef) heeft haar ontslag ingediend wegens schoolverandering.
 We verwelkomen Marijke Pieyns, mama van Flory en Cilou Remue (Overbeke).
Dorien Rogiers zou in de toekomst het voorzitterschap op zich nemen.
2. Goedkeuring vorig verslag
 Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Brandveiligheidsplan van de scholen
 Vorig schooljaar heeft er op beide scholen een geplande evacuatieoefening plaatsgevonden.
 Dit schooljaar worden onvoorziene oefeningen ingelast. De school dient 2 weken op voorhand het
meldingsformulier brand, evacuatie en andere oefeningen over te maken aan het Hulpcentrum
100/112.
4. Rapporteren op school : punten, smileys, …
 Het huidige rapport wordt ongeveer een 5-tal jaar gebruikt.
 Er worden geen midscores genoteerd, met uitzondering van het semestrieel en eindrapport.
 Vakken zoals taal, rekenen, wero, … worden uitgedrukt in punten.
 Voor de muzische vakken, gym en de leer- en leefhoudingen wordt gewerkt met smileys.
5. Huiswerkbeleid
 Kinderen kunnen in de studie huiswerkbegeleiding krijgen
 Er is enkel een geschreven taak op maandag, dinsdag en donderdag.
 Op Overbeke worden ouders telefonisch gecontacteerd indien het huiswerk 3x niet in orde is.
6. Communicatie
 Vorig schooljaar is er een infomoment geweest voor alle ouders i.v.m. smartschool. In de loop van de
maand oktober worden de ouders opnieuw geïnformeerd.
 Bedoeling : mails via smartschool / inzage rapporten / beperkte inzage in LVS.

7. Schooluitstappen
 Rekening houden met de maximumfactuur.
 Voor meerdaagse uitstappen is de maximumfactuur €425. Het 4e lj van Jozef en het 6e lj van Overbeke
gaan elk jaar op bosklassen. Het 5e leerjaar van Jozef organiseert dit jaar voor de eerste keer
stadsklassen. Iedere geleding gaf een positief advies. Dit past binnen de maximumfactuur. Het
voorstel zou ook aan het 5e lj van Overbeke gedaan worden.
8. Varia :
Vragen van Manuel Van Oostende.
 Aanwending SES-middelen.
Het bedrag wordt berekend op enkele factoren. (opleidingsniveau moeder, thuistaal en
schooltoelage)
De school heeft daar enkele zorguren mee aangekocht en materialen ter ondersteuning van de
klaspraktijd (oa Sprint, remediëring bingel, …)
Er wordt gevraagd om de verdeling van de SES-middelen in kaart te brengen.


Maaltijden.
De kinderen hoeven niet alles op te eten maar er wordt wel gestimuleerd om te proeven.
Kinderen die boterhammen eten krijgen de overschot mee naar huis.



Speeltuigen (kleuter heeft 2 polsen gebroken)
Speeltuigen zijn door preventieadviseur goedgekeurd.
Val is gebeurd op klein plastiek speeltoestel.
Kleuter is bovenaan gaan staan en heeft gesprongen.

Vraag van Ellen. (gericht aan Mevr. Hilde Verhoeven, eigenaar van het pad)


Gebruik paadje naast speelweide. Mag dit door de school nog gebruikt worden ?
De weg is privé eigendom van Mevr. Hilde Verhoeven. De school mag hiervan nog gebruik maken.

9. Data volgende vergaderingen :
 Maandag 5 maart ‘18
 Maandag 11 juni ‘18
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