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VERSLAG
• Schoolbestuur heeft een nieuw adres : Nooitrust 4, Westmalle
• Obet en de pedagogische dienst blijven op de Noorderlaan
• De werking van het clb wordt anders. Elke school heeft een ankerfiguur om de noden aan te horen.
Vanuit deze noden wordt er een expert aangeduid. Op het clb zijn er experten (vliegwielteam) rond
adhd, autisme,.. zo komt de persoon met de juiste expertise naar school om de juiste werking te
bespreken. Door deze expertise word je heel gericht geholpen. Deze werking start vanaf 1
september 2018.
• Het Medisch onderzoek heeft een nieuwe reorganisatie. Het onderzoek van het derde leerjaar
wordt afgeschaft. Kinderen worden in het eerste en vijfde leerjaar op school gevaccineerd en het
zesde leerjaar moet naar het medisch centrum.
• De eerste kleuters moeten samen met de ouders naar het medisch centrum. Zo wordt er een brug
gevormd tussen kind en gezin en het medisch centrum. Dit gaat pas in werking over twee jaar.
• Het uniform kon niet op het schoolfeest getoond worden, omdat er nog een aanpassing moest
gebeuren. We hopen dat we eind mei de definitieve uniformen kunnen laten zien.
• Spaarplan meerdaagse uitstappen: moet binnen een bepaalde structuur gebeuren. Onze
boekhoudster werkt jammer genoeg niet meer voor ons. Nu wordt dit verdeeld onder andere
boekhouders en dit loopt wat vertraging op. We behouden de werking van nu even aan waar
ouders drie keer in het jaar een rekening krijgen. We moeten ouders bevragen hoe zij dit in de
toekomst haalbaar zien.
• Nascholingsgebied: dit jaar zijn we gestart met een taaltraject. Iemand van het pedagogisch
begeleidingsteam begeleidt ons de komende 3 jaar rond het taaltraject. Het eerste jaar hebben we
al achter de rug . Het Nederlands is wel de dagdagelijkse taal op onze school, maar voor sommige
kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Dit jaar hebben we doorheen de dag momenten getest waar
leerlingen extra Nederlands kunnen spreken. Vandaag hebben we de collega’s hierover bevraagd
en kwam uit dit gesprek dat de leerkrachten nood hebben aan extra materiaal en spelletjes om taal
te stimuleren.
• Verkeer :In de Papaverstraat, net over de inkom van het middelbaar is een zebrapad geschilderd.
Bij het scholenoverleg op 25 mei wordt er gevraagd of het mogelijk is om over de fietsenpoort een
zebrapad te schilderen. Er is gevraagd of er gemachtigde opzichters naar onze school kunnen
komen, helaas zijn er echter weinig tot geen mensen beschikbaar.
Alle scholen in de omgeving hebben deze problematiek.
• Bouwproject: De projectdefinitie wordt op dit moment vastgesteld. Er zullen geen echte klassen
meer zijn, maar enkel ruimtes. Als de bouwdefinitie af is, wordt dit gegund aan een architect en

•
•
•

•
•
•
•

heeft de school geen inbreng meer. Binnen 6 jaar willen we het project af hebben. We
communiceren tijdig de ouders zodra we meer weten.
In de Laaglandlaan is Kind en gezin naar de Sint-Bartholomeüsstraat verhuisd. De school is gaan
kijken en na wat onderhandelingen is er besloten dat de school de ruimte met de tuin gaat huren.
In de grote vakantie starten we met een pilootproject om twee kleuterklassen samen tot één te
maken. Je differentieert in een groep. Dit naar een idee van ‘Project scholen slim organiseren’.
Varia:
Afspraak met ouders om kinderen te brengen of op te halen naar de boerderijklassen. Misschien
een idee om de buskosten te drukken? De subsidie gaat pas in vanaf het derde leerjaar. Ouders
bevragen met een enquête? Zien zij dit zitten?
Wat gebeurt er met het speelhuisje? De preventie is komen kijken en zag dat het hout slecht was.
Het huisje zal worden afgebroken of worden verstevigd? Wordt vervolgd..
Oudercomité : mevr.Fadila Chennouf, heeft zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van het
oudercomité.
Klusdagen voor de ouders? Data doorgeven?
Nieuwe data : Schoolraad schooljaar 2018 / 2019
dinsdag 9 oktober 19u30
dinsdag 5 februari 19u30
dinsdag 7 mei 19u30
dinsdag 18 juni (onder voorbehoud)

