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1. Goedkeuring vorig verslag
2. Info leerlingenaantallen en mogelijke gevolgen
Er zijn 8 kleuters minder maar 5 lagere school kinderen meer. Geeft als resultaat 3 leerlingen minder dan
vorig jaar.
3. Hoe zit het met ons taalbeleid op school?
Cito-toetsen leerden ons dat het taalniveau van sommige kinderen ondermaats is. Deze gegevens gaan
aanleiding tot een taalactieplan met nadruk op lezen. Sint-Jozef werd in avi-groepen verdeeld en iedereen
leest op dinsdagmiddag binnen zijn eigen niveau. Ook in de klas zelf werden acties ondernomen om het
lezen te bevorderen en om de kinderen plezier in het lezen te laten krijgen. Een tussentijdse toets leerde ons
dat de kinderen er op vooruitgaan. Er is ook gestart met Connect-lezen en theaterlezen (Overbeke)
4. Infrastructuur: met o.a. de stand van zaken ivm de bouwaanvraag van Sint-Jozef
De bouwaanvraag is door de gemeente ontvankelijk verklaard. De aanvraag naar Agion (Agentschap voor
Infrastructuur in het onderwijs) deelt eind april mee of ons project gesubsidieerd kan worden. (De
noodzakelijke voorwaarde om te kunnen bouwen) Indien het licht op groen staat, staat de nieuwe school er
binnen de drie jaar
5. Enquête welbevinden ouders
De enquête zit in een driejaarlijkse cyclus: jaar 1: de kinderen, jaar 2: het personeel en jaar 3: de ouders.
De enquête wordt in de week van 5 maart meegegeven.
6. De wet op de privacy op school toegepast (AVG)
Er komt heel wat op ons af. Er werd een brochure besproken. Die vind je online op dit adres:
http://www.agodi.be/gegevensbescherming-in-het-onderwijs
Schoolreglement en infofiche zullen o.a. aangepast worden om tegemoet te komen aan de regelgeving.
7. Ons inschrijvingsbeleid onder de loep genomen.
Inschrijven gebeurt nu op afspraak. Er zijn 2 delen: de administratieve en de kindgebonden gegevens. Ook
hier wordt gecheckt of dit AVG-proof is;
8. Organisatie van de school:
Sint-Jozef denkt er aan om de lessen een kwartier later te laten starten om de lange middagpauze beter te
kunnen overbruggen. Er worden scenario’s onderzocht om te kijken of dit mogelijk is.

9. Aanwending van de SES-middelen: 20% ging naar ICT (chromebooks, digitale borden, wisborden,
koptelefoons) 10% ging naar onbetaalde facturen, schuldbemiddelingsproblemen, eten) 10 % ging naar
zorg, 50 % naar algemene werking en 10 % naar extra-ondersteuning.
10. Verkeersveiligheid: de gemeente zoekt naar een oplossing voor het parkeerprobleem bij het begin en einde
van de school (Overbeke)
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