
Verslag schoolraad 13 juni 2018 

Aanwezigen:    Directie:  Dorien Cochez.  

                          Schepen :  Christian Krikilion 

                          Ouders: Els Tordeurs, Katrien Delbaer, Nathalie Walravens.  

                          Lokale gemeenschap: Gerda Vankelecom, Sabrina  Durieux.  

     Leerkrachten: Els Deneef, Christel Letouche,  Veronique Van Belle 

      

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad : geen opmerkingen   

   

2. Nieuws uit de school:         

a. Lestijdenverdeling: zie bijlage. 

- Afspraak met lkr. 2de lj. om met niveaugroepen voor lezen / spelling 

te werken ; de voordelen van de co-teaching die nu wegvallen toch 

verder te benutten door intensief samen te werken.  

                - Herverdeling 2 klassen 1ste lj. in 3 klasgroepen:  

                  eerstdaags aan ouders vragen 3 vriendjes van hun kind op te geven;  

                  1 vriendje zeker in zelfde klasgroep rekening houdend met meerdere                          

                  factoren ( m/v , thuistaal, competenties )   

                  Ouders nog voor oudercontact over klasverdeling inlichten via brief. 

 

                 -Akrenbos lager : 2x 3de lj. en 3x 5de lj.  

                  

                 -Schooljaar starten met 1 peuterklas,  

                  Halfweg het schooljaar 2de peuterjuf voor de jongste peuters. 

 

Advies schoolraad lestijdenverdeling : positief  

 

b. Privacybeleid: zie bijlage en voorbeeldbrief OVSG beeldmateriaal 

                  -Moet op website en in schoolreglement opgenomen worden 



                -Reeds overeenkomsten met Broekx en Bingel  

                -Bewaarperiode : indien schoolverandering / vragen vanuit secundair  

                  * bewaartijd van 5 jaar toevoegen 

                  * gebruik van beeldmateriaal door ouderraad toevoegen  

                        Advies schoolraad : 

                -   punten samennemen, keuzemogelijkheden beperken  

                -   overleggen met scholengemeenschap   

            

              c. Toetreding tot lerarenplatform : zie bijlage 

                - Aanstellingen gelden van 1 okt. tot  30 juni 

                - 32 lestijden toegekend aan onze school , samenwerken binnen de 

                  scholengemeenschap voor alle vervangingen  

            

                -85% vervanging noodzakelijk, werkzekerheid tijdens korte periodes 

                 (volgend schooljaar evaluatie of toekenning lestijden op basis hiervan) 

  

               d.Vakantieregeling : zie bijlage 

    

                   Lokale verlofdagen : ma 1okt. 2018  / vrij 1 febr. 2019 

                   Pedagogische studiedagen : ma 22 okt. 2018 / woe 20 febr. 2019 

                   Eerste schooldag : ma 3 sept. 2018 ( datum aanpassen ) 

                   Vraag vanuit ouderraad : boerderijklassen van woe tot vrij 

                   Vraag om rekening te houden met data communie 2de lj. 

                   Halloweenactiviteit ouderraad  26 okt. 2018 

                      Akkoord van schoolraad voor vakantieregeling 

                   

               e. Schoolreglement en afsprakennota : zie bijlage ( fluo ) 

                 - Wijzigingen max. factuur meerdaagse uitstappen,  

                   Beroepsprocedure, uitsluiting en niet toekennen getuigschrift  

                   Gegevensbescherming, meedelen lln.gegevens, afbeeldingen 

                   Gebruik smartphone, laptop …  

                   Absoluut en permanent rookverbod  



             - Wijziging werking CLB : -onthaalmedewerker voor K.O.  en L.O. 

                                                          voor ondersteuning schoolinterne zorg 

                                                          -trajectbegeleider indien ind. begeleiding nodig 

             - Aanpassingen  lj. med. onderzoek 

             - Uitbreiding lijst besmettelijke infectieziekten  

             - Ondersteuningsnetwerk: school is aangesloten bij ONW Centrum;  

               Regiocoach voor vragen over ondersteuning  

               

                  Advies schoolraad : geen opmerkingen 

                      

                f. Stand van zaken afdak Akrenbos kleuter   

                   Afdak over de ganse lengte van de muur , open zijkanten, goede  

                   afloop voor water  

           

                g. Stand van zaken kiss and ride zone 

                     Op parkeerzone langs gewestweg : 

                     Voor schooltijd tussen 8u en 8u 45 /  niet na schooltijd 

                     Na 8u45 geldt 30 min. parkeertijd  

                     Doel:  in voege tegen 1 sept. 2018  / nog gemeenteraad en     

                     verantwoordelijken inrichting 

 

              3) Nieuws uit de ouderraad: 

                   - Vraag naar stand van zaken Akrenbos lager 

                    . Vraag om te investeren in digitale borden bevestigd door                   

                     schoolbestuur 

                    . Organisatie rustige speelhoek Akrenbos lager in voege  

                      Afspraken over speelplaatsgedrag:  geen namiddagspeeltijd voor   

                      wie zich niet aan afspraken houdt , wordt telkens genoteerd 

                      Organisatie spelmiddag op maandag door leerlingenraad: positief 

                       

               4) Vragen van iedereen :  / 
 


