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1. Goedkeuring vorig verslag
2. Dorien Roegiers vraagt om van haar taak ontheven te worden. We danken haar voor haar inzet in de vorige
jaren. Hilde Verhoeven vraagt om niet op maandag te vergaderen wegens andere verplichtingen.
3. Facultatieve vakantiedagen:
5/10
20/5 (Dag na het schoolfeest)
4. Nascholingsbeleid: Focus op:
- Taal
- ZILL (Zin in leren, zin in leven) Verplicht vanaf 2020. Dit wordt geleidelijk geïmplementeerd.
- Taalbeleidsplan: De leerkrachten mochten de prioriteiten kiezen: ‘Sprint’ nog meer integreren.
5. Studiedagen 2018-2019:
Woensdag 19/12
Woensdag 27/2
6. Infrastructuur: bouwaanvraag van Sint-Jozef
De bouwaanvraag is goedgekeurd door de gemeente, maar nog niet in orde voor de huursubsidieregeling.
Er kan voorlopig nog niet gestart worden.
7. Enquête welbevinden ouders
De resultaten worden teruggekoppeld op de infoavond in september.
8. De wet op de privacy op school toegepast (AVG)
Er komt een verklaring hieromtrent (zie ook schoolreglement)
Toelating vragen aan de ouders: er komt een aanhangsel aan het schoolreglement.
Inschrijvingsbeleid AVG-proof: juni: groen licht?
9. Organisatie van de school:
Het voorstel van Sint-Jozef om de lessen een kwartier later te laten starten om de lange middagpauze beter
te kunnen overbruggen, is praktisch onhaalbaar.

10. Schoolreglement aanpassingen
-

-

Turn-t-shirt eerste leerjaar: gratis Bij verlies of te klein: 6 euro ipv 5 euro
Infoavond: 5/9
Jaarmarkt Wetteren: gewone schooldag
Pedagogische studiedag: 17/10
Wijziging reglement: akkoord vragen. Geen akkoord: beëindiging inschrijving op 31/8
Nieuwe CLB-werking: nog niet concreet. Addendum begin schooljaar 2018-2019. Bij
ondersteuningsopstart, is het CLB er niet meer bij. Het probleem zou al in kaart gebracht moeten zijn
door de school, voor het CLB betrokken wordt. Vaste zitdag: woensdag
Revalidatie/ logopedie: niet meer tijdens de les (Kleuters wel), max. 150 min/ week: toestemming
directeur
Scheiding: De afspraken omtrent de inschrijving blijven gelden, tot er een attest van de rechter is
Pedagogisch project: pedagogische conferentie: link leggen met de focus van de school. Moet meer
gedragen worden door het personeel.
Maximumcapaciteit:6e leerjaar: 29 leerlingen: in de namiddag de klas splitsen. De juf die vrijgesteld is,
kan helpen voor taal en wiskunde in de voormiddag. Overbeke: capaciteit blijft
Er is een kopie mogelijk van getuigschrift
Onderwijs aan huis: kind moet min. 5 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar
Max.factuur: 435 euro voor de hele schoolloopbaan voor meerdaagse uitstappen
Sanctioneringsbeleid = herstelbeleid: begeleidende maatregelen: time-out, begeleidingsplan,
herstelmaatregelen
Engagementsverklaring: ouders engageren zich om zoveel mogelijk Nederlands te praten met hun kind

11. Verkeersveiligheid: voorstel ingediend bij de gemeente. Dit werd afgekeurd.
12. Varia:
Frigo’s voor boterhammen: niet mogelijk: geen ruimte, hoog verbruik, te duur
Thermische tas met koelelement? 1 grote frigo?
Fruit: volgend schooljaar: kleuters brengen elke dag hun eigen fruit mee. Er wordt niet meer geschild in de
klassen.
Kinderdagverblijf Sint-Jozef: potjestraining voor elk kind : 9 oktober 2018
12. Data vergaderingen volgend schooljaar: do 11 oktober, di 26 februari, woe 5 juni
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