Verslag vergadering schoolraad van
1 oktober 2015
Aanwezigen:

:

Pedagogische raad

Juf Lut
Juf Nan
Juf Nicole

Ouderraad

Caroline De Meester
Nele Vanassche
Hans Coessens

Lokale gemeenschap

Hilde Van Wichelen (voorzitter)
Wim Van Olmen
Sarah Polfliet (secretaris)

Directie

Sarah Clauwers

Verontschuldigd

1.

/

Opvolging vorig verslag
Inschrijvingen: Eind vorig schooljaar werd er in het LOP Leuven (Lokaal OverlegPlatform)
gestemd rond een digitaal inschrijfsysteem. Dit werd met meerderheid van stemmen
goedgekeurd. Vanaf schooljaar 20152016 zullen ouders dus online kunnen inschrijven
waarbij rekening gehouden wordt met afstand en voorkeur van ouders. Verdere praktische
uitleg is nog niet gekend.
Er zullen twee openschooldagen worden georganiseerd over heel Leuven gespreid. Op die
manier kunnen ouders reeds kennismaken met de verschillende scholen. De bedoeling is
vooral om stereotype beelden van sommige scholen te doorbreken.

2.

Verwelkoming
Verwelkomingen van een nieuw ouderraadlid, Caroline De Meester.
Dit schooljaar ziet Sarah Polfliet af van haar functie als secretaris. Sarah Clauwers zal deze
taak op zich nemen.

3.

Leerkrachtenteam
Kleuterschool:
Instapklas: Sarina en Sarah
1e kleuterklas: Barbara en Lut
2e kleuterklas: Anita en Saskia
3e kleuterklas: Katrin en Nicole
Lut en Anita nemen 4 u verlof en worden vervangen door Krista
Mia: zorgcoördinator en ambulante leerkracht
Krista: gymleerkracht en ambulante leerkracht
Kristien: kinderverzorging
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Lagere school:
1e
2e
3e
4e
5e
6e

leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:

Karla en Marlies
Bianca en Anne
Nan en Caroline
Wendy en Ingrid
Stefanie en Marie
Geert en Wim

LO: Guy en Hendrik (Christoff vervangt Guy tijdens zijn ziekteverlof)
Zorgcoördinator: Hilde
Ingrid en Geert nemen 4 u verlof en worden vervangen door Rebecca
Nan neemt 6 u verlof en wordt vervangen door Steffie
Ambulante uren 1e,2e en 3e leerjaar: Steffie
Ambulante uren 4e,5e en 6e leerjaar: Rebecca
Op 1 oktober werden Stefanie, Anne en Caroline vast benoemd.
4.

Missie en Visie
Na jarenlang werken en schrijven werd de nieuwe missie en visie tekst in het
schoolreglement verwerkt. Dit kan nagelezen worden op de site van de school.

5.

Nieuwe kracht secretariaat
Sinds 1 september heeft Maria 6 u verlof. Deze uren worden ingevuld om donderdagen door
Marissa, die reeds ervaring heeft op dit vlak.

6.

Activiteiten schoolteam
2 oktober: studiedag
18 oktober: brunch
30 oktober: pyjamadag (initiatief leerlingenraad)
23+24 november: grootouderfeest
27 november: wafel en truffel
3 december: Sint op school
Vanaf 4 december: tekeningenwedstrijd (initiatief leerlingenraad)
711 december: muzische week
30 januari: spaghetti
5 februari: gezelschapsspelletjesdag (initiatief leerlingenraad)
9 maart: vertrek sneeuwklas
25 maart: dag op wieltjes (initiatief leerlingenraad)
9 mei: vertrek zeeklas
21 mei: schoolfeest
23 mei: start verkeersweek

7.

Nascholingen
2 oktober: laagdrempelig communiceren +teambuilding
Eerste deel wordt gegeven door Wim Vercruysse die 6 jaar ervaring heeft met schrijven bij
het tijdschrift Klasse. We sturen dagelijks brieven naar ouders maar we zijn ons niet altijd
bewust van onze doelgroep.
Tweede deel is een kookworkshop waarin het samenwerken en teambuilding centraal staat.
Het was in elk geval een topdag met allemaal blije leerkrachten en het werd duidelijk dat het
Twijgteam een ‘(h)echt team is!
9 maart: studiedag samen met de scholengemeenschap. Er zullen 12 sprekers uitgenodigd
worden. De leerkrachten kunnen inschrijven voor een bepaalde spreker. Er is voor ieder wat
wils.

8.

Opvolging werkgroep bouw
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Deze werkgroep kwam een eerste keer samen in de grote vakantie. Noot: Sarah Polfliet van
de lokale gemeenschap is ook kandidaat om in deze werkgroep te komen om zo de
doorstroming van de schoolraad te verzekeren.
In juli werden de plannen uitvoerig besproken en er was voldoende ruimte om opmerkingen
te geven bij de plannen. De volgende vergadering zal plaatsvinden in samenwerking met de
architect.
Opmerkingen ODR/ wat met geluidsoverlast en veiligheid van de kinderen tijdens de werken?
Opmerkingen leerkrachtenteam: hoe lossen we het gebrek aan beschikbare speelruimte
tijdens de verbouwingen op.
Deze opmerkingen worden meegenomen tijdens een volgende werkvergadering.

9.

Gevoerde acties ivm verkeer

In samenwerking met inspecteur Nico Vandenbempt plannen we een vrachtwagen te zetten met een
‘nietparkerenboodschap” voor in de Ursulinenstraat. Verder was er reeds een stiptheidsactie, de
strapdag en een minigordel.
Bezorgdheden ODR rond verkeer: Nav een brief naar Dhr Robbeets: Wakerzeelsebaan is af dus alles
zou in orde moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid iets anders. Er komt een evaluatievergadering over
de Wakkerzeelsebaan. Ideaal gezien zouden we deze vergadering moeten opentrekken om de
verkeersveiligheid van heel Wijgmaal te bespreken. We zouden bijvoorbeeld foto’s kunnen gebruiken
om de knelpunten aan te halen. Ook is er een idee om Wijgmaalse vereningen (zoals voetbal,
turnen,…) hierin te betrekken. Hilde wil ondersteunen waar mogelijk. Best wordt er op voorhand reeds
samengezeten om de effectieve evaluatievergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen.
10. Effecten van het Mdecreet op de inschrijvingen in onze school
We hebben 1 leerling met het syndroom van Down. We missen hier ondersteuning vanuit het
onderwijsnetwerk. Hilde raadt aan om het LOP hiervoor aan te spreken. Verder merken we heel wat
leerproblemen in de eerste graad. We maken gebruik van de reventieuren van meester Guy door
Christoff 8 extra uren in te schakelen voor differentiatie in het eerste en tweede leerjaar.
Hans maakt de bemerking dat (sommige) ouders heel tevreden zijn over de individuele aanpak en
zorg die geboden wordt voor hun kind en geeft een dikke pluim aan het leerkrachtenteam.
11. Data activiteiten ODR
Week van de smaak
Wijndegustatie
Quiz
winterdrink
12. Data schoolraad 20152016
Donderdag 14/01/2016
Donderdag 23/06/2016
ODR voorziet catering

Voorzitter
Hilde Van Wichelen

Vervangend secretaris
Sarah Clauwers
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