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1.

Invulling nog vacante plaatsen in de geledingen.

Aangezien Christof De Deyn geen ouder meer is van de vestiging Parklaan is deze plaats opnieuw vacant.
Sophie De Savoye gaat op zoek naar vervanging.
Ook de vertegenwoordiging vanuit de lokale gemeenschap voor SBS Denderwindeke en vestiging
Parklaan blijft ontbreken.

2.

Vaststelling criteria inzake aanwending van omkadering, aanvullingen en puntenenveloppes
schooljaar 2018/2019.

Beide directies geven toelichting bij:
o
o
o
o
o

de aanwending van lestijden-, uren- en punten aangaande de personeelsformatie;
de aanwending van de puntenenveloppe voor het zorgbeleid;
de aanwending van de puntenenveloppe stimulus aangaande personeelsformatie en
personeelsaspecten;
lestijden en verhouding kleuter/lager lerarenplatform;
eenheden vervangingen van korte afwezigheden.

De processen verbaal zullen mede ondertekend worden door: voor de leerkrachten Katrien Boeykens
en Sophie De Savoye, voor de ouders Leen Malderie en Karen Mariën en voor de lokale gemeenschap
Daan Van Koppen.

3.

Opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van het leerlingenvervoer schooljaar 2018/2019.
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Voor de vestiging Seringen werden ondertussen drie busroutes uitgewerkt. Dit bleek noodzakelijk door
het stijgend aantal leerlingen dat zich met de bus naar school verplaatst en de beperking van de
capaciteit van de bus (max. 42 leerlingen). Een grotere bus zou niet haalbaar zijn om mee te
manoeuvreren in enkele straten die op de route liggen. Dit brengt met zich mee dat de schooldag, zeker
ook op woensdag, voor veel leerlingen erg lang wordt. Om die reden lijkt ons het voorzien van een extra
bus tegen het volgende schooljaar geen overbodige luxe.
In bijlage een overzicht van de routes.

4.

Vaststelling nascholingsbeleid schooljaar 2018/2019.

Geen opmerkingen.

5.

Stand van zaken infrastructuurwerken.

In Denderwindeke vorderen de werken zoals gepland. De oplevering wordt voorzien rond Krokus 2019.
Nu de trappen op de speelplaats gebouwd zijn, rijst er bezorgdheid over de veiligheid van het ontwerp
voor de leerlingen.
Er werd een dossier goedgekeurd voor de vervanging van de ramen voor een bedrag van 170.000,00
EUR.
In de vestiging Seringen dringt een oplossing voor het volgende schooljaar zich op. Er is momenteel
immers geen plaats voor een tweede 3de leerjaar en een ontdubbeling bij de kleuters. Er moet dan ook
dringend uitsluitsel komen over de mogelijkheden in het politiecommissariaat aan de
Aalstersesteenweg.
Algemeen benadrukken we het belang van het betrekken van alle partijen bij het ontwerp van
schoolinfrastructuur.

6.

Welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Scholen zullen in de toekomst minstens eenmaal om de zes jaar een bezoek krijgen van de
onderwijsinspectie. Daarbij zal de focus verschuiven van afzonderlijke vakken naar het algemene
kwaliteitsbeleid van de school. De inspectie zal transparanter gebeuren, ook ouders en leerlingen
worden erbij betrokken en de inspectie wordt veel meer de partner van scholen. De procedures en
erkenningen worden vereenvoudigd, waardoor ook de planlast voor de scholen zal dalen.

7.

Varia: o.a. kennisgeving jaarplanning extra-muros en parascolaire activiteiten schooljaar
2018/2019.
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Enige opmerking: Robinsonday 3de leerjaar i.p.v. 3de graad.

In bijlage de documenten betreffende de punten 2, 3, 4 en 7.
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