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VERSLAG

1. Inspectie:
Het inspectieverslag werd voor de kleuter- en lagere school overlopen.
 Resultaat inspectie kleuterschool : Gunstig
 Resultaat inspectie lagere school : Gunstig

2. Leerlingenaantal:
Op 1 februari 2018 werden alle leerlingen geteld in functie van het lestijdenpakket. Hieruit blijkt
dat:
 De kleuterschool 236 kleuters heeft. Dit zijn er 3 meer t.o.v. vorig schooljaar.
 De lagere school 367 leerlingen heeft. Dit zijn er 8 meer t.o.v. vorig schooljaar

3. Schooluniform:







Op dit moment is het dossier bijna klaar om te publiceren. Het streefdoel is om tijdens het
schoolfeest paspoppen te plaatsen met het uniform aan. Zo kunnen de ouders en kinderen
het nieuwe uniform bewonderen.
Leggings mogen onder het rokje gedragen worden, maar deze moet tot aan de enkel
komen.
Het logo van de school komt op alle bovenstukken. Niet op de rok of de broek.
Op de volgende nieuwsbrief wordt de uniformkleur nog eens herhaald.
Op termijn tweedehandsuniform verkopen? Gaan ouders dit onderling verkopen? Op de
rommelmarkt/beurs/opendeur aanbieden?

4. Schoolreglement:
Omdat er binnenkort opnieuw mag aangemeld worden, zijn er nog enkele wijzigingen in het
schoolreglement.
 Opvang: De naam Woensdagbende wijzigt naar Gekkoo.
 Nabewaking: Deze start vanaf 15u35. Per begonnen kwartier dat een leerling te laat wordt
opgehaald zal er een vergoeding worden gevraagd van €1 per kind.
 Inentingen: Kinderen zullen vanaf volgend schooljaar niet meer in het vijfde leerjaar
worden ingeënt voor de mazelen/bof/rubella, maar in het zesde leerjaar.
 Kleuters: Wij hopen dat de kleuters droog de schoolpoort binnenwandelen. Zo kan uw
kleuter alle aandacht geven aan spelen en leren in de klas. Omdat zindelijkheid niet altijd
even vlot verloopt, krijgt u nuttige tips via de bijgevoegde folder. Of via kind en gezin.









Oudercontact: Ouders die gescheiden zijn, beslissen zelf wie het oudercontact zal
bijwonen.
Spaarplan: Vanaf april worden de rekeningen voor de meerdaagse uitstappen meegegeven.
Er wordt niet in één keer betaald, maar in verschillende schijven.
Turnen: een gymzak kost €5.
Verkeersveiligheid: Wij stimuleren alle kinderen om een fluohesje of fluohoes te dragen.
Water: Drinkbussen mogen steeds gevuld worden aan de kraan. Het kraantjeswater wordt
elk jaar opnieuw getest en ook dit jaar is het weer goedgekeurd.
Voorbewaking: De voordeuren worden om 8 uur vergrendeld. Wie toch naar de
voorbewaking moet, zal moeten aanbellen. De deuren openen pas om 8u25.
Middag: De deuren worden ’s middags geopend om 13u15.

5. Extra punten:




De refterwerking zal worden geëvalueerd. Er zal worden toegezien dat de kinderen van de
tweede beurt niet te snel naar binnen worden gestuurd, zodat de helpende kinderen tijd
hebben om de tafels en de refter schoon te maken. Het slijm dat kinderen maken, zal ook
niet mogen meegenomen worden naar de refter.
Schoolmoestuin: Er zal een schoolmoestuin komen op de Laaglandlaan, achter de klas van
juf Tamara.

VOLGENDE BIJEENKOMST : maandag 7 mei 2018
REFLECTIE OP VERGADERING: Productief!

