SCHOOLRAAD
VERSLAG VAN DE VERGADERING
30 mei 2017
Aanwezig: Nicole Mattheeusen, Veerle Ribbens, Gerd Franken, Armand Konings, Ronald Arnouts,
Johan Spruytte (voorzitter), Jef Van den Bergh (Schepen van onderwijs), Carina Hendrickx (directeur),
Christel Van Ginneken (secretaris)
Verontschuldigd: Sabine Vermeersch

Mededeling door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering van de schoolraad.
Nieuwe leden :
* Geleding personeel:
Gerd Franken
* Geleding ouders:
Ronald Arnouts
1. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag.
2. Schoolreglement
Problematische afwezigheden:
Vanaf meer dan 5 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een
meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Voorheen 10 halve dagen.
3. Aanwending lestijden
Carina overloopt het document
- Liesbeth Verachtert: co-teaching in het 1ste leerjaar omwille van de grote klasgroepen
- Stijn Van Oevelen zal de taak van beleidsondersteuning overnemen van Nathalie Willemen.
4. Nieuw uurrooster
Inkorten middagpauze:
Momenteel duurt de middagpauze voor de meeste kinderen veel te lang. Dit leidt tot verveling,
conflicten, plagen, pesten, … .Daarom stellen we voor om de middagpauze met een kwartier in
te korten nl. van 12.05 tot 13.20 uur i.p.v. van 12.05 tot 13.35 uur. Samen met deze maatregel
voorziet de school nog andere organisatorische aanpassingen die de middagpauze voor iedereen
aangenamer moet maken. Zo zullen de kleuters vanaf volgend schooljaar ‘s middags in hun klas
eten. In de lagere school zal er gewerkt worden met een beurtrol. Per trimester zullen de
leerlingen van één graad in de klas eten. De andere twee graden eten in de refter. Het toezicht
gebeurt door de klasleerkracht.
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Opmerkingen/bedenkingen vanuit het oudercomité:
- Eten in de klas niet als standaard situatie aanzien. De kinderen zoveel mogelijk uit de
klassen halen.:
In de lagere school wordt er bij mooi weer sowieso buiten gegeten. Voor de kleinste
kleuters is dit omwille van praktische redenen onmogelijk.
Na het eten kunnen de kinderen eveneens buiten spelen. Bij slecht weer zal het nieuwe
lokaal van de voor-en nabewaking (voorheen kleuterrefter) door de kleuters gebruikt
kunnen worden als speelzaal.
- Hygiëne: geraken de klassen tijdig opgekuist voor aanvang van de lessen?:
Er zullen steeds twee poetsvrouwen beschikbaar zijn. Er zullen afspraken gemaakt worden
rond vegen, dweilen, … .
- Wat vinden de leerkrachten hiervan?:
Zij zijn eveneens vragende partij. Er zijn ook voldoende zorgleerkrachten, LO- leerkrachten
en leermeesters om in te springen daar waar nodig.
Besluit:
- Het eten in de klas mag niet als standaard vastgelegd worden.
- De situatie zal na één schooljaar geëvalueerd worden.
- Bij inkrimping van het leerlingenaantal kan er eventueel opnieuw gebruik gemaakt worden
van de refters.
Schooltijd kwartier inkorten (eindtijd 15.15 uur i.p.v. 15.30 uur):
Door het inkorten van de middagpauze wordt de eindtijd met een kwartier vervroegd nl. van
15.30 uur naar om 15.15 uur.

-

Bedenkingen/opmerkingen:
- Er zullen meer kinderen in de nabewaking blijven.
- De werkende ouders dienen een kwartier extra te betalen.
- Communicatie naar de ouders moet zorgvuldig voorbereid worden.
Voorstel:
De nabewaking pas aanrekenen vanaf 15.45 uur. De kinderen blijven onder toezicht van de
leerkracht tot 15.30 uur. De niet-afgehaalde kinderen worden dan naar het lokaal van de
nabewaking gebracht. Om 15.45 uur worden de kinderen pas gescand op hun aanwezigheid.
Dit geeft de ouders een half uur de tijd om hun kind af te halen, wat ook het
parkeerprobleem een beetje zou moeten verkleinen.
Er zal net zoals de vorige schooljaren studie aangeboden worden. De directie gaat nog op
zoek naar een geschikt lokaal zodat de leerlingen in alle stilte hun huiswerk kunnen maken.

5. Bijdrageregeling
In het kader van het flankerend onderwijsbeleid dient de school een tariefverhoging door te
voeren voor de voor- en nabewaking. Wij baseren ons op de tarieven van kinderopvang
Stekelbees. Deze prijzen worden in heel wat Kalmthoutse scholen gehanteerd.
Nieuwe tarieven voor- en nabewaking vanaf volgend schooljaar:
Normaal tarief
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind)
Sociaal tarief (aanvragen bij directie)

€ 0,98 per begonnen half uur
€ 0,73 per begonnen half uur
€ 0,49 per begonnen half uur
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Bedenkingen/opmerkingen:
-

-

-

Hoe wordt de voorbewaking aangerekend / Wanneer begint het half uur te tellen? Carina zal
hiervoor contact opnemen met de software leverancier.
Het personeel van het ochtendtoezicht zal vanaf volgend schooljaar tot 8.30 uur betaald
worden i.p.v. tot 8.15 uur. De kinderen zullen pas om kwart na acht het lokaal van de opvang
verlaten.
Duidelijke communicatie naar de ouders naar de reden van de tariefverhoging:
 Het gaat om een verbetering van de opvang: meer personeel, betere opvolging van de
aanwezigheden, beperktere foutenlast, …
 In het kader van het flankerend onderwijsbeleid
Eventueel de sluiting van het zwembad vermelden op de bijdrageregeling
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het oudercomité hebben in de loop van deze
week nog een overleg met Carina i.v.m. de aanpassingen.
Carina zal de ouders begin juni op de hoogte brengen van de wijzigingen naar het komende
schooljaar toe. De schepen van onderwijs, Jef Van den Bergh, vraagt om de nota eerst te
mogen inzien vooraleer we hem aan de ouders bezorgen.

6. Nascholingsplan
Carina overloopt het document
7. Capaciteit
Carina geeft toelichting bij de tabel.
Probleemjaren: 1ste en 4de leerjaar
Er staan momenteel drie leerlingen op de wachtlijst. We hebben nog geen zicht op zittenblijvers
en schoolverlaters. Eind juni kunnen we evalueren en de situatie communiceren aan de ouders
waarvan de kinderen op de wachtlijst staan.
8. Pedagogisch project : aanpassingen
Hoofdstuk 3: Organisatie van de school en indeling in leerlingengroepen – Criteria met
betrekking tot de samenstelling van leerlingengroepen:
 Kleuterschool: gemengde groepen van 2,5 en 3 jarigen
 Lagere school: in sommige leerjaren wordt voor wiskunde en spelling in niveaugroepen
gewerkt.
Hoofdstuk 4: Evalueren en rapporteren – In de lagere school zijn er vier rapporten per schooljaar
en dit om de 9 weken.
Hoofdstuk 6: Zorg- en gelijkekansen beleid: Zorgplan Kadrie
 Peiling naar het welbevinden van de leerlingen van de lagere school éénmaal per
schooljaar i.p.v. in het 1ste trimester.
 Verwijderd uit het zorgplan: maatwerk voor hoogbegaafden.
 Fase 1: Verhoogde zorg: wijzigingen in stap 3 en 6
 Fase 1: Verhoogde zorg: typefout in stap 3: frequente = frequentie
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9. Verlofdagen
Pedagogische studiedagen: maandag 2 oktober 2017 en woensdag 31 januari 2018
Facultatieve verlofdagen: vrijdag 29 september 2017 en maandag 30 april 2018
10. Varia
Infrastructuurwerken:
 Plaatsing nieuwe urinoirs in de jongenstoiletten
 De 1ste kleuterklas B wordt tijdens de zomermaanden opgefrist
 Het zand op de speelplaats aan de Foxemaatstraat wordt bedekt om meer speelruimte te
creëren
 Er zijn voorlopig geen plannen om de opslagruimte op de zolder in te richten als
klaslokaal
 Eventueel uitbreiding fietsenstalling.
ICT:





ICT-lessen L5 + L6: wordt opgenomen in de infobrochure
Volgend schooljaar ICT-lessen in alle leerjaren:
1ste graad: ondersteuning in de klas
2de graad: mind map, details in teksten leren markeren, tekstverwerking
3de graad: PowerPoint, Word voor gevorderden, Excel
Volgend schooljaar wordt er minstens één WO-les gegeven met ICT ondersteuning

WIFI-netwerk:
Een ouder stelt zich vragen bij het blootstellen van kinderen aan het WIFI-netwerk. Het netwerk
werd op Kadrie onlangs volledig vernieuwd volgens de huidige veiligheidsnormen. De school
heeft aandacht voor deze problematiek en heeft het aantal access points drastisch verminderd. De
ouder kan zijn probleem aankaarten bij het gemeentebestuur.
Sluiting zwembad:
Het zwembad zal in de loop van volgend schooljaar voor enige tijd sluiten omwille van
verfraaiingswerken. De sportfunctionaris zoekt naar een alternatief voor de Kalmthoutse
schoolkinderen.
Voorstel: Om de eindtermen te bereiken kunnen we de leerlingen van het 1ste leerjaar wekelijks
laten zwemmen i.p.v. de leerlingen van de hogere jaren.

7/06/2017

