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Verslag
1. Goedkeuring verslag: het verslag van de online vergadering wordt goedgekeurd.

2. Benoeming gecoöpteerde leden lokale gemeenschap.
Elk jaar dienen de leden van de lokale gemeenschap opnieuw gecoöpteerd worden. Voor Bellem
worden Steven D’haene en Philippe Gevaert opnieuw gecoöpteerd en voor Lotenhulle zal Xavier
Foulon nu tot de schoolraad toetreden als gecoöpteerd lid, daar zijn kinderen de school verlaten
hebben en hij niet meer kan zetelen als lid van de oudergeleding.
3. Verkiezing voorzitter en secretaris
Charlotte blijft ook nog in ons laatste jaar onze voorzitter.
Philippe zal co – voorzitter worden.
Kimberley zal secretaris worden.
4. Voorstelling nieuwe directeur school Aalter – Brug
Nu de school van Aalter – Brug ook een onafhankelijke school is, heeft die ook zijn eigen
directeur. Inge Mouton, die al 18 jaar les gaf op deze school, zal de school vanaf nu leiden.
Ze kent de school heel goed, dus dat zal zeker een voordeel zijn. Als directeur treedt zij ook toe
tot onze schoolraad.

5. Aanwending lestijden, nascholingsbeleid en opstart in tijden van Covid 19
Alle scholen kunnen opstarten in code geel: wat positief is.
•
•
•

•
•

Alle leerlingen op school, gewone werking
Warme maaltijden mogen gegeven worden in de eetzaal
Ook daguitstappen, zelfs meerdaagse uitstappen zijn mogelijk. Alleen nu worden ouders
soms ingeschakeld voor het vervoeren van de leerlingen voor een uitstap dichtbij, dit zal nog
bekeken worden of we dit zullen doen.
Vanaf code oranje: eten in klasbubbels, wel nog warme maaltijd mogelijk.
Klasbubbels is niet nodig in code geel bv op de speelplaats

Weeswelkom en infoavonden in tijden van Covid 19
Lotenhulle:
•
•

1ste/2de en 3de leerjaar de klassen zijn beneden en de kinderen kunnen met hun ouders
binnen komen via de ramen, wel afstand houden, bij drukte eventjes buiten wachten .
4de/5de en 6de leerjaar de klassen zijn boven, hier zullen de kinderen alleen hun boeken gaan
afhalen en kennismaken met de juf/meester. Ouders kunnen alleen mee als er specifieke
vragen zijn.

Bellem:
•
•
•

Inschrijvingen voor weeswelkom via doodle, van 16u tot 19u 5 kinderen met 1 ouder per half
uur. Dit is voor het lager.
Voor het kleuter: het weeswelkom en de infoavond gaan samen door, ook inschrijven via
doodle van 15h tot 20h. Ook max 5 kinderen met 1 ouder per blok.
De infoavond voor het lager gaan door in de turnzaal per jaar. Er is geen gemeenschappelijk
infomoment, alleen de klas leerkrachten 1u15 per jaar verdeeld over 3 avonden, per graad.
Er zijn die avond geen kinderen welkom, 1ouder per kind.

Aalter – Brug:
•
•

Infomomenten en weeswelkom zijn verdeeld over 2 dagen. Alles gaat door in de klas.
Inschrijven via doodle, om ouders te kunnen spreiden.

Sint – Maria – Aalter:
•
•
•
•
•
•
•
•

De regeling van de infoavonden kreeg ik door van Meneer Wim.
• Opendeur kleuterschool
• Beperk je deelname tot één ouder per gezin.
• Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt.
• Hou 1,5 m afstand.
• Ontsmet je handen bij het binnengaan van de klas.
• Hou rekening met deze tijdstippen :

•

• Peuters en kleuters geboren in 2018 en 2017 zijn welkom tussen 16
en 17 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kleuters geboren in 2016 zijn welkom tussen 17 en 18 uur
• Kleuters geboren in 2015 zijn welkom tussen 18 en 19 uur.
• Ouders met meerdere kindjes kiezen het tijdstip voor de kleuters
geboren in 2015 of 2016.
• Ouders die niet kunnen komen op het voorziene moment, nemen
best contact op met de school.
• Er zijn maximum 5 volwassenen per lokaal toegelaten.
• Opendeur 1ste leerjaar
• Beperk je deelname tot één ouder per gezin.
• Schrijf je in via de Doodle die je dit weekend van juf Hendrika zult krijgen.
• Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt.
• Hou 1,5 m afstand.
• Ontsmet je handen bij het binnengaan van de klas.
• Houd je aan het tijdsslot die je van de titularis hebt gekregen. (via Doodle)
• Info-avonden (alle klassen kleuter én lager)
• Neem enkel deel aan de info-avond voor je oudste kind.
• Nieuwe ouders kunnen de info-avond voor elk kind bijwonen.
• Beperk je deelname tot één ouder per gezin.
• Schrijf je in via de Doodle die dit weekend van de titularis zult krijgen.
• Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt.
• Hou 1,5 m afstand.
• Ontsmet je handen bij het binnengaan van de klas.

Schoolzwemmen in tijden van Covid 19.
•

•

•
•
•

De gemeente heeft beslist dat het zwembad voor het publiek terug open gaat op
1september. Maar voor scholen is het zeker nog wachten tot 1 oktober voor ze eventueel
terug kunnen gaan zwemmen.
Er zal naar alle waarschijnlijkheid gewerkt worden met een blok van een halve dag per school
om te gaan zwemmen, anders dan nu het geval is, dus er zullen maar 9 blokken zijn. Dit
moeten ze op de gemeente nog bekijken hoe ze tewerk zullen gaan.
Het busvervoer naar het zwembad zal wel nog aangeboden worden door de gemeente
De scholen zullen van de moment dat de gemeente de scholen terug toelaat bekijken hoe ze
zich organiseren om te gaan zwemmen, maar zullen zo vlug mogelijk terug opstarten.
Voor het schoolzwemmen, de leerkrachten gaan altijd uit van de beginsituatie, het is de
bedoeling dat ze minstens 1 zwemstijl beheersen na het 6de leerjaar, meest voor de hand

liggend om aan te leren is crawl maar in het secundair verwachten ze dat iedereen schoolslag
kan.
De organisatie van de scholen:
•
•

•

De vorige keer hebben we al een voorstelling gekregen van de lestijden. Maar deze waren
voorlopig.
In de zomer komen daar nog de zorgpunten bij. Iedere school krijgt normaal een sokkel van
14 punten. De rest van de zorgpunten is afhankelijk van het leerlingen aantal en wordt
berekend met een coëfficiënt.
Situatie Sint –Maria –Aalter en Aalter – Brug, zij zijn in herstructurering en moeten hertellen
op 1 oktober2020, dus hun uren worden dan pas definitief. Alleen voor de zorgpunten
worden zij nog als 1 school gezien en daar telt de leerlingentel van 1 februari 2020 wel. Dit is
wel enkel voor dit schooljaar, hierdoor krijgt Aalter – Brug geen sokkel van 14punten.

Bellem:
Alles blijft hetzelfde zoals in juni, alleen nu 41 zorgpunten dat is 9 extra. Hierdoor zullen ze 5
punten extra gegeven aan Juf Nikki die een brugfiguur zal zijn in zorg tussen kleuter en de
overstap naar het lager.
Lotenhulle:
De klassen blijven hetzelfde zoals in juni, alleen nu 36 zorgpunten dus ook 9 extra, hierdoor kan
er een voltijds ambt van zorg zijn. Er zijn 2 nieuwe leerkrachten.
Aalter – Brug:
Zij krijgen 13 zorgpunten uit de pot die ze moeten verdelen met Sint – Maria – Aalter. Deze gaan
naar Marlies Mouton, die ook in Sint – Maria – Aalter zorg zal blijven doen.
Er zijn 2 kleuterklassen
Het 1ste en het 2de leerjaar krijgen elk 20/24 lestijden
Het 3de en het 4de leerjaar krijgen elk 24/24 lestijden
Het 5de leerjaar krijgt ook 24/24 lestijden
Het 6de leerjaar krijgt 12/24 lestijden, in de namiddag gaan de leerlingen van het 6de leerjaar bij
het 5de leerjaar voor vakken zoals wo, muzische vakken en godsdienst.
Door de overstap van het lesgeven door Inge, komt er een nieuwe leerkracht in het 3de leerjaar.
Sint – Maria – Aalter:
Voor de zorgpunten kwam de pot nu op 25 punten, dat waren er 5 meer dan in juni.
Hier zal Marlies ook de zorg blijven doen.
Schoolreglement aanpassingen

•

•
•
•
•

•
•

De leerplicht gaat van 6jaar naar 5jaar, iedere leerling zal 290 halve lesdagen moeten
aanwezig zijn op school er zijn ongeveer 320 halve lesdagen per schooljaar. De onwettige
afwezigheden zullen een invloed hebben op het groeipakket (dat is schooltoelages en
kinderbijslag). Dus de leerlingen van het 3de kleuter hebben ook leerplicht nu.
De maximum factuur voor het lager onderwijs gaat naar 445 euro over de 6jaren, voor
meerdaagse uitstappen.
Clb - chat vanaf 1 september, leerlingen en ouders kunnen anoniem vragen stellen aan het
clb.
De overdracht van de leerlingen gegevens bij verandering van school.
Verplichting tot redelijke aanpassing aan de noden van een kind, voor ieder kind moet een
school kunnen aantonen dat ze zich maximaal hebben aangepast, ouders moeten ook willen
meewerken natuurlijk, dit alvorens leerlingen doorverwezen kunnen worden naar aangepast
onderwijs.
Logopedie en revalidatie kunnen vanaf nu ook in het lager tijdens de schooluren. Dit is wel
niet evident.
Financiële bijdrage: middageten, warme maaltijden komen terug van bij Esthio, het contract
kon met 4 jaar verlengt worden, voor de warme maaltijden voor lagere schoolkinderen
3.25euro (+10cent) en voor kleuters 3 euro(dezelfde prijs als vorig schooljaar),
middagtoezicht blijft op 1 euro.

Prioriteiten volgend schooljaar
Talenbeleid
Zill, de nieuwe leerplannen zijn vanaf dit volledig in voege.
Smartschool, dit zal vooral voor de leerkrachten zijn , alleen is het vooral op het middelbaar
gericht.
STEM
Nieuwe scholengemeenschap
Vanaf 1 september zitten we in scholengemeenschap op weg. Dit is het vroegere HAKUM en
Tabor.
Wij mogen van de Broeders van Liefde, onze naam en ons logo behouden. Wij zijn een
buitenbeentje in onze scholengroep.
6. Agenda van de schoolraad
Volgende vergadering dinsdag 10 november in de school van Lotenhulle om 20h.

•
•

Met volgende agendapunten:
Goedkeuring verslag
Bespreking hoe verder met de schoolraad na april 2021

•
•

Covid 19 update
Update bouwwerken Sint- Maria- Aalter

Vergadering maandag 1 maart 2021 in de school van Aalter – Brug.
Met volgende agendapunten:
•
•

Leerlingentel van 1 februari
Eventueel profiel directeur Lotenhulle (indien Mevrouw Monique op pensioen gaat)

7. Varia
De bouwwerken in Sint- Maria – Aalter, de werken starten normaal 1 december, de aanbesteding
is gebeurd en zal nu bekeken worden door de architect.
De werken zullen normaal ongeveer 1 a anderhalf jaar duren.

