Verslag vergadering Schoolraad
Maandag 29 mei 2017

Aanwezig: Wim Van Hevele, Charlotte Dewaegenaere, Nele De Meyer, Frauke Van De Moortel, , Kimberley
Tempelaere, Elsy Ysebaert, Kris Steyaert, Xavier Foulon, Katrien Verniest, Anneleen Van de Walle, Nastasia
Verfaillie en Cecile Vanneste.
Monique Dhoore en Eddy Blomme worden vertegenwoordigd door Wim Van Hevele
Verontschuldigd: Cindy De Brauwer, Lotje Beirnaert.
1. Verwelkoming en voorstelling gecoöpteerde leden
Voor Sint-Maria-Aalter is Cecile Vanneste aanwezig en stelt zich kort voor. Vanaf volgend schooljaar komt ook
Laura Van Kerrebroeck erbij.
Voor Lotenhulle werd de vraag gesteld aan Eddy De Doncker, die er nog over nadenkt. Indien hij niet komt, wordt
het in eerste instantie gevraagd aan Magda Boone en in tweede instantie aan Cindy Deriemaeker.
Voor Bellem wordt de vraag nog gesteld aan Philippe Gevaert.
2. Goedkeuring verslag vergadering 24 april 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring en ondertekening huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend en goedgekeurd door alle aanwezige leden.
Wim houdt het reglement bij zodat ook de afwezige leden dit nog kunnen ondertekenen. Van zodra iedereen heeft
ondertekend, ontvangen alle leden een exemplaar.
4. Vastleggen data en onderwerpen jaarkalender
Datum, uur en plaats

Onderwerpen

24 augustus 2017 - 20.00 u
Taborschool Bellem
Bellemdorpweg z/n

a. vaststelling van de criteria voor de aanwending
van lestijden, uren, uren-leraar en punten
b. nascholingsbeleid

13 november 2017 – 20.00 u
Taborschool Lotenhulle
Hullaertstraat 2

a. zorgbeleid: duiden hoe het werkt in de
basisschool (Nele bezorgt ons het
zorgcontinuüm)
b. tijdens de volgende vergadering zal een item
uitgepikt worden om te bespreken

5 februari 2018 – 20.00 u
Taborschool Sint-Maria-Aalter
Wingenestraat 7A

a. opvolging zorgbeleid: bv. M-decreet, kangoeroe,
welzijn van het kind

28 mei 2018 – 20.00 u
Taborschool Aalter-Brug
Sint-Godelievestraat 24

a. Schoolreglement en beleidsplan
b. Verkiezing voorzitter en secretaris
c. Vastleggen jaarkalender

5. Voorstel te behandelen punten:
a. Bijdrageregeling ouders
Wim geeft een toelichting over de kosten nodig voor onderwijs en facultatieve kosten:






Kosteloos basisonderwijs
Maximumfactuur
Schooltoelage
Rekeningen
onkostenoverzicht

b. Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid
Wim geeft een toelichting over:
De organisatie:
 Schoolbestuur
 Beleidsverklaring
 Zo hoog mogelijke graad van conformiteit met de wetgeving
Pijlers:






De interne dienst: de preventieadviseur
De externe dienst: IDEWE
Het CLB
Derden
Controle-instanties

De vraag wordt gesteld wat leerkrachten mogen doen bij EHBO. Er wordt geantwoord dat bij bv
schaafwonden, de wonde mag uitgewassen en ontsmet worden en dat er een pleister mag gekleefd
worden.
Er wordt opgemerkt dat wonden niet altijd verzorgd worden.
De leerkrachten zorgen steeds voor onze kinderen alsof het hun eigen kinderen zouden zijn, het is niet
altijd evident om een wonde te verzorgen want het kind deelt het niet altijd mee aan de leerkracht. Als
een wonde niet verzorgd wordt, dan is dat omdat de leerkrachten hier niet door het kind van op de
hoogte zijn gebracht.
6. Varia
a. Huursubsidie school Sint-Maria-Aalter
Taborschool Sint-Maria-Aalter heeft de goedkeuring ontvangen voor een bouwproject met
huursubsidies. Dit is een combinatie van huren en aflossen. De bedoeling is dat de school een
bouwpromotor zoekt en hiervoor jaarlijks huurgeld krijgt om dat te betalen. (160.000 euro of 70%). De
huursubsidie loopt gedurende een periode van 18 jaar.
De plannen zijn in opmaak en moeten worden voorgelegd aan de leerkrachten. Eind juni/juli 2018 zullen
er containers geplaatst worden op de speelplaats van de kleuters. De kleuters zullen hier naartoe
verhuizen, zodat de school kan gerenoveerd worden. Naast de renovatie is er ook een groot deel
nieuwbouw.Het is de bedoeling dat de kleuter- en lagere school op 1 locatie zal gevestigd zijn.
Het project zou af moeten zijn in het voorjaar van 2020. Het gemeentebestuur kan dan terug beschikken
over de gebouwen in de Aalterstraat. De school zal de site in de Wingenestraat aankopen.
Er zijn slechts 34 projecten die hiervoor in aanmerking kwamen, Sint-Maria-Aalter is hier dus 1 van.
b. Leden schoolbestuur
De vraag wordt gesteld of we kunnen kennismaken met de leden van het schoolbestuur.
De leden van het schoolbestuur zullen dit verslag ontvangen en dus ook kennis nemen van de
jaarkalender. Het schoolbestuur zal ook de uitnodiging ontvangen voor de volgende vergadering op
donderdag 24 augustus 2017.

