Schoolraad okt 2017
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad werd ondertekend.

1) Herstructurering 2017-2018
Doordat we vorig jaar al in een genadejaar zaten en we op 1 februari 2017 geen 12 instappers
hadden, is er een herstructurering doorgevoerd. Kleuterschool en lagere school splitsen
administratief, maar we blijven één school. Annick Willems is verantwoordelijk voor de kleuterschool
en An Franck neemt de lagere school voor haar rekening. De telling van 1/2/2017 is dit jaar niet van
toepassing , maar wel van 1/10 /2017.
Concreet: bij herstructurering van een nieuwe school telt deze op 1/10/2017.
→ Door deze telling verliest de kleuterschool een volledige ambt. Dit omdat enkel het instapmoment
van september meetelt. Deze telling gebeurt enkel dit jaar in oktober, vanaf volgend schooljaar
gebeurt het weer op 1 februari.
Er zijn verschillende instapmomenten (september, herfstvakantie, nieuwjaar, 1 februari, krokus,
Pasen en Onze Heer Hemelvaart)

2) Evolutie leerlingenaantal
Dit zijn de resultaten van de telling . Hierop zien we dat we op 1 oktober 2017 in de kleuterklas 22
kleuters minder hebben en in de lagere school 5 leerlingen meer ten opzichten van 1 februari.
1/10/2017

1/10/2016

1/2/2017

KS: HS 71 + WS 140 =
211 kleuters

208 kleuters

233 kleuters

LS: HS 324 + WS 40 =
364 leerlingen

357 leerlingen

359 leerlingen

3) Personeelsbestand
Kleuter-lager-zorg-gym-administratie + VT-⅘- HT-beleid
zie bijlage
Wie staat waar?

4) CLB
Omdat onze vorige CLB medewerkster is gestopt, ontvangen we dit schooljaar nieuwe CLB
medewerksters. Lien Talloen zal vooral het tweede, derde en het vierde leerjaar mee opvolgen.
Liesbet Vercammen volgt het vijfde en zesde leerjaar mee op. An Van Peteghem is al vele jaren op
school en volgt de kleuterschool en het eerste leerjaar mee op.

5) Ondersteuningsnetwerk
Sinds 1 september is het ondersteuningsnetwerk (ON) van start gegaan. Wat is een
ondersteuningsnetwerk? Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van scholen gewoon en
buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding. In juni 2017 hebben alle scholen
(gewoon en buitengewoon onderwijs) zich aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geeft hen
de mogelijkheid om, in overleg met het CLB en ouders, een vraag te stellen aan het
ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.
Joma werkt samen met ON VOKAN (Voorkempen Antwerpen Noord). De intensiteit en duur van de
ondersteuning door het ON is afhankelijk van de concrete hulpvraag die de school formuleert. De
werking is veel flexibeler. Je kan in het proces instappen wanneer je het nodig acht. Het kind staat
voornamelijk centraal. Alle betrokken ouders kregen hierover een infobrief. Meer info vindt u op
www.vokan.be

6) uitstappen + spaarplan voor meerdaagse uitstappen
De uitstappen zijn bekeken en goedgekeurd. Elk leerjaar zit nog steeds onder het maximumfactuur
van €85 voor de lagere school en €45 voor de kleuterschool. Elke uitstap is gelinkt aan de W.O.
doelen.
De meerdaagse uitstappen kunnen we niet verplichten , maar de een-dag-uitstappen wel. Er zal
vanaf volgend schooljaar een spaarplan worden opgericht. Dit zal nog worden opgenomen in het
schoolreglement. Het eerste leerjaar zal sparen voor de boerderijklassen, het derde leerjaar voor de
zeeklassen en het vijfde leerjaar voor de Ardennenklassen. De ouders zullen van dit plan worden
ingelicht met de eerstvolgende nieuwsbrief.
Zie bijlage voor de uitstappen

7) Nascholingsplan
Alle nascholingen zijn in functie
-

van het prioriteitenplan, waarvan we dit schooljaar de focus leggen op 4 grote punten.
➢ Potential: is een strategisch basisonderzoek (SBO), gefinancierd door het Agentschap
voor Innoveren en Ondernemen. Gedurende vier jaar werkt een hecht team
Potentialmedewerkers uit verschillende universiteiten en hogescholen (UGent, VUB,

KULeuven, UAntwerpen, Arteveldehogeschool en UCLL) aan het competenter maken
van leraren in het creëren van inclusieve leeromgevingen. Hiervoor wordt
een professionaliseringstraject voor leraren (in opleiding) uitgebouwd, dat bestaat
uit 5 online tools. Zowel de lagere school, de eerste graad van het secundair, als de
lerarenopleiding nemen deel aan dit traject.Voor Joma is dit alleen de lagere school.
Centraal hierin staan verbindend samenwerken en het (h)erkennen, waarderen en
benutten van diversiteit. Diversiteit wordt daarbij breed ingevuld, waarbij gestreefd
wordt naar toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht beperking, gender,
afkomst, taal, etniciteit, …
➢ Verkeer: hierbij zetten we ons traject met 10op10 verder en proberen we voor onze
school de verkeerseducatie op punt te stellen. Er wordt geoefend op theoretisch als
praktisch vlak.
➢ Talenbeleid: Sinds dit jaar hebben we een werkgroep opgericht die hun schouders
onder dit project zetten, zodat we een goed taalbeleid kunnen uitwerken. Dit
gebeurt met behulp van externen.
-

➢ Een nieuwe wiskundemethode zoeken
professionalisering van de leerkracht

-

vernieuwingen in het onderwijs

8) infrastructuurwerken
De nieuwe speelplaats is een feit! Enkel de luifel, bomen en garagepoort worden in de herfstvakantie
geplaatst.
Omdat het gebouw op de Laaglandlaan is verouderd en aan vernieuwing toe is , is er een dossier
ingediend. Het termijn voor deze procedure is normaal 15 jaar. Het schoolbestuur kwam met het
idee om een aanvraag in te dienen om kans te maken tot subsidiëring via DBFM. Deze aanvraag is
goedgekeurd door Brussel. Maar er zijn een aantal punten waar we zeker rekening mee moeten
houden:
➢ Financiën bekijken → wat is er mogelijk?
➢ Nog geen onmiddellijke start (mogelijk pas na 2 jaar)
➢ Wat moet er nu gebeuren? Wensen, noden op elk niveau kenbaar maken
➢ Ouders/buurt mee op de hoogte houden

Wat is DBFM?
Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en
AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds, samen gestructureerd via DBFM Scholen van
Morgen nv. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud
van 182 scholenbouwprojecten. AG Real Estate treedt op als afgevaardigd bouwheer. Elke School van
Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle
moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

9) Doorlichting
De herdoorlichting zal doorgaan op 7 en 8 december 2017. De afgelopen 3 jaar hebben we als team
onze schouders onder de wereldoriëntatie gezet. Het proces is goed doorlopen en we zijn er klaar
voor! We zijn tevens ook de laatste school die op de oude manier zal worden beoordeeld.

10) Uniform
Eind 1ste trimester moet dit dossier in orde zijn d.w.z. dat wij alle stukken die we wensen vastgelegd
hebben. In januari/februari zal de aanbesteding kenbaar worden gemaakt, zodat geïnteresseerden
offertes kunnen indienen. Aan de hand van de criteria ’s die wij vooropstellen, krijgen de firma’s
punten die bepalend zijn wie de goedkeuring krijgt.
Op de trui komt het logo van de school, maar hier zal dan €3 euro voor worden aangerekend
bovenop de normaalprijs.
De kinderen zijn vrij van keuze van broeken, maar het moet marineblauw zijn. In de zomer mogen de
jongens een bermuda dragen. Voor de meisjes kozen we wel voor een uniformrok. Er zijn nog twee
modellen waar er tussen getwijfeld wordt. Daarom laten we de meisjes tussen deze modellen
democratisch stemmen.
Vanaf volgend schooljaar zullen de kleuters, het eerste, tweede, derde en het vierde leerjaar
verplicht het uniform moeten dragen. Voor het vijfde en zesde leerjaar is dit niet verplicht, maar ze
moeten wel in het marineblauw naar school komen.
Er is geen vaste uniformjas; deze moet wel marineblauw zijn. Maar er mag geen enkele optekening
op de jas staan.
Met het schoolfeest willen we de uniformen tentoonstellen. Op de volgende nieuwsbrief worden de
kleuren van de schoenen en kousen kenbaar gemaakt, zodat ouders tijdens de aankomende solden
deze al kunnen aankopen.
Schoenen: effen zwart, wit, donkerblauw en bruin
Kousen: effen wit of donkerblauw
Kousenbroek : effen wit of donkerblauw

11) Wijziging schoolreglement
De Woensdagbende is ontstaan door de herstructurering van de IBO. Zij komen niet meer
naar onze school om de kinderen op te halen.

12) Varia

-

Het district van Merksem heeft een veloroute aangelegd, waar kinderen met hun
ouders de moeilijke oefeningen op een veilige manier op straat kunnen oefenen. Er is
ook een app ontwikkeld waarin mensen de moeilijkheden kunnen registreren.

-

Samen met het district, de wijkagent en de directie zal de verkeerssituatie besproken
worden. Niet alleen onze school heeft hier problemen mee. Er zal gevraagd worden
naar een zebrapad voor de papaverstraat en veilige paaltjes aan de Frans
Adriaenssensstraat.

-

De derde jeugd laat steeds op de Laaglandlaan de poort wagenwijd openstaan. Dit is
niet veilig voor de kleuters.

-

Op de laaglandlaan komt er in de herfstvakantie een nieuwe poort in het verlengde
van het sportveld.

-

Er waren klachten gekomen van ouders dat de tijd om ’s middags van de hoofdschool
naar de Laaglandlaan te gaan veel te kort is. We hebben besproken dat de
schooldeuren ’s middags op beide vestingen zullen geopend worden vanaf 13u15. Zo
hebben ouders langer de tijd om beide kinderen af te zetten. De nieuwe uren zullen
ingaan na de herfstvakantie.

-

De nieuwe turnzakken zullen pas vanaf volgend schooljaar gebruikt worden.

