Verslag schoolraad Sint-Lieven Kolegem 26/09/2017
Aanwezig:





Directie: Didier Vandenhaute, Kathy Caboor
Ouders: Bram Soenens, Marjan Coussens
Leerkrachten: Carine De Meyer
Lokale gemeenschap: Hendrik De Roo, Willem De Smet

Verslag: Marjan
Verontschuldigd: Els De Pauw (leerkracht) , Eva Van Eechoute (ouder)
Thijs Mackelberg (ouder die we alsnog moeten proberen uitnodigen)
Volgende vergadering: 26/09 20.15-22.15
Kennismakingsrondje, Eva komt kennismaken

1. Goedkeuring vorig verslag en opvolging punten
Verslag goedgekeurd
In de lagere school zijn 9 leerkrachten 4/5de gaan werken. Daardoor is er een verschuiving. Er zijn per
leerjaar leerkrachtenteams samengesteld. In ieder leerjarenteam zit er iemand die in een bepaald
verlofstelsel. De plusleerkrachten staat in voor de zorgwerking (ook aangestuurd door meester Wim,
zorgcoördinator) maar ook voor een klas. Zo is er per leerjaar een leerkracht die de zorg bewaakt. Dit
geeft leerkrachten de ruimte om direct noden op te vangen en te remediëren.
Leerkrachten hebben recht op 2 kind-vrije uren. De leerkrachten die deeltijds werken staan dit af en
zo kunnen ze toch een hele dag thuis blijven.

2. Een nieuwe directie: Kathy Caboor:
 kennismaking
20 jaar kleuterleiding op Klim school, 2 tienerdochters, woonachtig in Drongen, komt te fiets Binnen
dezelfde scholengemeenschap, juf Kathy zocht een nieuwe uitdaging. Ze ziet het volledig zitten,
goed gestart, goed gevoel bij leerkrachten en team. Elke school heeft zijn eigenheid, ze voelt zich
zeer welkom op school.
 Opmerking Hendrik: leuk om zo een enthousiasme te zien. Hopelijk blijft het zo 😊
 Opmerking Bram: hervorming schoolraad, hoe denk je daarover?
Kathy: Er is reeds een bestuursvergadering geweest, eerst wil ik een luisterend oor zijn en daarna
verder kijken. Vanuit vorige school Klim was er geen ervaring in een schoolraad en ook geen
participatie vanuit ouders, de nieuwe directrice neemt een afwachtende houding aan.
 Juf Carine: Dit schooljaar heeft juf Carine een brei werking opgestart (herfstvakantie tot
krokus)
Elke donderdagmiddag van 12.15 tot 13.00, starten met de oudsten (zesdes), groepjes van 15
leerlingen. Op het fijn-eiland.

3. Resultaat e-mail naar schoolbestuur
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 Nog geen reactie gekregen.
 Moet er nog gereageerd worden? Johan Boesman is dit schooljaar geen bestuurder meer
Er is een nieuw schoolbestuur aangesteld. Henk Keymeulen is nieuwe bestuurder en Marleen
Litaer wordt de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur.
 Marleen Lietaer heeft zich geëngageerd om aanwezig te zijn op de schoolraad. (momenteel is
ze in verlof).

4. Visietekst Pimp je speelplaats.
Didier en Suzy hebben samen een visietekst ontwikkeld ingepast in de talentenwerking van de
school. Ook op het rapport zal de talentenwerking zichtbaar worden. De visietekst ‘Pimp je
speelplaats’ krijgt ook namen mee van de talentenmannetjes.
 Opmerking Bram: Ik mis de natuur als doel op zich. Zorgen voor de biodiversiteit ‘an sich’.
Omgeving is een doel op zich.
 Opmerking Willem: De sportzaal krijgt een groen dak en er zal ook recuperatie van
regenwater voorzien worden. Ook de kinderen moeten hier bewust van zijn, het is goed hen
actief te laten deelnemen in dit bewustwordingsproces. Binnen drie jaar moeten alle
bouwprojecten energieneutraal zijn. Dit wordt nog een grote uitdaging.
 Opmerking Bram: lln stimuleren om meer duurzaam te handelen, hoe omgaan met
recuperatie, afval?
 Opmerking Didier: natuur zijn plaats terug geven, re-integratie van natuur in al zijn facetten
op de speelplaats.
Vervolg na visietekst? Werken met een werkgroep, stuk budget van opbrengst koekjesverkoop
Subsidie-aanvraag GRAS (groene en avontuurlijke speelplaats)
 To do: op OR een werkgroep samenstellen en ook leerkrachten die hierover verder willen
werken.
 Datum vastzetten en ouders mailen die zich hadden opgegeven.
 Visietekst doormailen naar de ouders: Bram

5. Invulling schoolraad ‘17-‘18: denktank? Activiteit als
ouderpraatcafé? Wat willen we doen of bereiken?
Punt aangebracht door de ouders: Hoe alle ouders bij de schoolwerking betrekken?
 Opmerking Didier: Vorige week was er bestuursvergadering toen is er een suggestie
aangebracht. Misschien als idee: betrokkenheid van alle ouders, ook allochtone ouders.
Spreker: Khalid Ben Haddou (Gentse Turk uit de Brugse Poort), beschikbaarheid? Februari-maart
2018
Tine Beke zou vanuit de ouderraad eens polsen hoeveel dat kost en of ze dit
 Opmerking Bram: hoe krijgen we ouders hiernaartoe?
 Opmerking Marjan: brugfiguren?
 Opmerking Didier: brugfiguren kunnen gevraagd worden om een aantal dingen mee te laten
uitdenken, Didier nodigt brugfiguur (vestiging Keizer Karelstraat uit op de volgende
vergadering.
 Proberen een breed publiek binnen te krijgen. Misschien een kerngroep oprichten rond dit
thema, te bespreken op de ouderraad 2/10/2018
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6. Infrastructuur
Lagere school:
Groen licht om te starten met de bouwwerken sporthal. Planning november 2017 om te starten met
de bouw. Tegen bouwverlof 2018 af (1.260.000 euro, waarvan 30% moet gefinancierd worden door
de school).
Kleuterschool:
Nieuwe toiletten volledig vernieuwd peutergang. Nu zijn ze bezig in de vroegere bureau van de
directie: ook sanitaire blok. In principe in januari 2018 af.
Bouwaanvraag voor huis zusters: hoge raad voor vergunningsbetwistingen
 Is er mogelijkheid rond fondsenwerving?

7. Ondersteuningsnetwerken: in het kader van de oprichting
van de ondersteuningsnetwerken is de school toegetreden
tot het ondersteuningsnetwerk ‘Divergent’ vervolg
Ondersteuningsnetwerken zijn opgestart.
De scholen die hun huiswerk goed gemaakt hadden hebben heel veel ondersteuning gekregen. Een
ondersteuner vanuit Divergent, die bijna 50% op Sint-Lieven Kolegem gaat werken. Ook vier
ondersteunders die op de school gaat komen. Zij zitten op bepaalde doelgroepen.
Verschillende scholen staan nu op de wachtlijst.
Het is niet omdat je een ondersteuner krijgt dat je extra lestijden krijgt om een plusleerkracht tijd te
laten vrijmaken om te overleggen.

8. Varia
 Volgende vergadering: 14/11/2017 20.15-22.15
 Bram mailen naar Thijs Mackelberg om hem uit te nodigen op de schoolraad.
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