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Verslag van de schoolraad van 17 juni 2010
 Invulling lestijdenpakket en het organogram van de school
In de lagere school richten we 12 klassen in, in de kleuterschool 7, waarvan 1 klas pas in de loop van het
schooljaar voltijds ingericht zal zijn.
Verder is er een voltijdse zorgjuf, een voltijdse turnjuf, een deeltijdse turnjuf in de kleuterschool, 6 uur
ict-coördinatie, 9 uur kinderverzorging.

 Plaatselijke verlofdagen en studiedagen
Studiedagen
woensdag 22 sept : studiedag rond jubileum en speelplaats-sociale vaardigheden
vrijdag 1oktober : studiedag rond kansarmoede
Vrije dagen
Vrijdag 12 november
Maandag 7 februari

 prioriteitenplan
afwerken van de gok-prioriteiten
1. taalvaardigheid in de kleuterschool (vooral het
uitwerken van verteltassen en inschakelen van ouders)
2. kansarmoede in onze school
3. inrichting speelplaats met eraan gekoppeld nodige
sociale vaardigheden

implementatie van methodes
1.
2.
3.
4.

Ik pen
spelling anders
nieuwe Franse methodes
technologie! (?)

100-jarig jubileum van de school
zorg
1. zorginterventies op klasniveau registreren
2. Zorgkompas : verdere implementatie

 Lijst bijdragen gedragen door de ouders i.f.v. de maximumfactuur.
In de kleuterschool is de maximumfactuur wettelijk beperkt tot 20 euro : dit betekent dat de school
regelmatig moet tussenkomen om uitstappen (volledig/gedeeltelijk) te betalen.
In de lagere school zijn er eveneens verschillende tussenkomsten van de school. Hier ligt de wettelijke
maximumfactuur op 60 euro, maar de school rekent in de 1ste graad maximaal 50 en in de tweede graad
maximaal 55 euro aan bij de ouders.
De totale tussenkomst van de school schommelt dit jaar rond 3000 euro, ongeveer 9 euro per kind.
De aangerekende bedragen per leeftijd of leerjaar en ons maximumfactuur.
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De schoolraad beslist om de huidige bedragen voorlopig aan te houden.

 Voorstelling nascholingsplan
De lange lijst van nascholingen die de teamleden volgend schooljaar zullen volgen, is voorgesteld.

 Toelichting doorlichting door de inspectie tijdens schooljaar 2010-2011
Tijdens het tweede semester zal onze school, net als de andere scholen van de scholengemeenschap,
worden doorgelicht. Danny volgde de infosessie in Brussel en licht de manier van doorlichten toe.

Deze 34 leerlingen verlaten onze school. We wensen hen het allerbeste toe in hun verdere loopbaan.
Dat ze mooie herinneringen mogen overhouden aan de jaren in ’t Klavernest.

Resultaten van de interdiocesane proeven voor de zesdejaars.

Kerndictee
Lezen
Luisteren
Taalbeschouwing

Gemiddelde onze
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Vlaanderen
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Gemiddelde van
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Getallenkennis
Metend rekenen
Meetkunde
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Evaluatie huiswerkklas
Na ons eerste jaar huiswerkklas vonden we het raadzaam om de kinderen te bevragen naar hun
ervaringen. Enquête 22 juni 2010 - 27 formulieren
Ik kan het halfuurtje huiswerkklas nuttig invullen (hard werken)
Altijd
15
Soms
12
Nooit
0
Ik ben akkoord met de afspraken in de huiswerkklas.
Altijd
19
Soms
6
Nooit

2

Het is nodig dat er nog andere afspraken worden gemaakt in de
huiswerkklas
Neen
21
Ja
6
 Uitleg mogen vragen
 Minder streng op praten
 Meer mogen babbelen
 Dat die van het 6de en 3de niet praten en voortijdig inpakken
 3de en 6de strenger op praten
 Ik vind dat er te veel gefluisterd wordt en soms gepraat
De tijd in de huiswerkklas is
Goed
21
Te kort

5

Te lang

1

Uit deze bevraging blijkt dat de meeste kinderen tevreden zijn met de huidig manier van werken.
Gemiddeld schreven dagelijks een 35-tal kinderen in voor de huiswerkklas.
Zoals beloofd zullen we de werking volgend schooljaar verder zetten. Het opzet blijft hetzelfde : een
rustige omgeving aanbieden waar de kinderen die wensen tussen half 4 en 4 uur zelfstandig kunnen
werken aan hun taken en lessen. De doelgroep blijft ook behouden : leerlingen van het derde tot zesde
leerjaar.

Invulling van de kleuterschool
Uiteindelijk is er besloten om in de kleuterschool de kinderen op leeftijd te plaatsen. Dat betekent dat er
geen gemengde klassen 4- en 5-jarigen of gemengde klassen 3- en 4-jarigen zullen komen. 3KA en KB
zullen dus het ganse jaar enkel bestaan uit 5-jarigen en bij 2KA en 2KB zullen het enkel 4-jarigen zijn.
Dit is verschillend van de info van de brief die vorige week werd meegegeven en is toegelicht op de
infoavond.

Juf Stien (4B) gaat trouwen
Vrijdag 20 augustus 2010 wordt een belangrijke dag !
Om 13.00 zal juf Stien haar ja-woord geven in het gemeentehuis van Wechelderzande,
daarna gaat het huwelijk om 14.00 verder in de O.L.V.-Kerk van Gierle.
Wij wensen Juf Stien en Dries alvast een hele mooie dag toe !

Klaslijsten en kennismaking met de juf
Maandag 30 augustus zullen we de klaslijsten uithangen en op onze website zetten in de loop van de
namiddag.
’s Avonds nodigen we dan alle kleuters en de leerlingen die naar het eerste gaan, samen met hun ouders
uit om kennis te maken met de nieuwe juf, klas en klasgenootjes. De klasdeuren staan dan open van
18.30 tot 19.30.

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen
Van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 6 juli tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 15.00.
Van maandag 23 augustus t.e.m. dinsdag 31 augustus tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 15.00.
Of na afspraak - 03/312.05.92.

Maar eerst …

Geniet allemaal met volle teugen
van de dikverdiende twee maanden
en we zien elkaar terug voor het
jubileumjaar in september !
Belangrijke data i.v.m. volgend schooljaar
Maandag 30 augustus 2010
Woensdag 1 september 2010
Woensdag 22 september 2010
Vrijdag 1 oktober 2010
Zaterdag 16 oktober 2010
Vrijdag 12 november 2010
Maandag 7 februari 2011
Zondag 8 mei 2011
Zaterdag 14 mei 2011
Zaterdag 21 mei 2011

Klaslijsten hangen uit en kennismaking voor kleuters en eerste leerjaar.
Start van het nieuwe schooljaar 2010 - 2011
Studiedag
Studiedag
Dankviering 100jarig bestaan van onze school
Plaatselijke verlofdag
Plaatselijke verlofdag
Eerste communie
Vormsel
Feest – onze school bestaat 100 jaar.

