
VERSLAG SCHOOLRAAD 04/10/2021

AANWEZIGE LEDEN

Rob, Leni, Maren, Maarten, Kristel directeurs Veronique en Brigitte (adviserend)

AFWEZIGE LEDEN

Freek

Lily zal haar mandaat niet meer opnemen dus binnen de geleding van de school moet vervanging gezocht worden.

AGENDA SCHOOLRAAD

1. - een goedkeuring van het vorige verslag 08/06/21
2. - data prikken voor volgende bijeenkomsten in het voorjaar en de zomer
3. - digisprong: visie en stavaza (werd in juni voorgesteld door Leni)
4. - organogram van de school voor schooljaar 21-22
5. - en indien onze groep volledig zou zijn (aangevuld met minstens 2 leden van de plaatselijke gemeenschap),

kunnen we een voorzitter en secretaris aanduiden en het huishoudelijk reglement ondertekenen
6. Rondvraag

1. GOEDKEURING VERSLAG SCHOOLRAAD [08/06/21]

Het verslag van de schoolraad van 08/06/21 wordt doorgenomen.

Opmerkingen

Kristel contacteert Dries en Fabke nogmaals.

De schoolraad keurt het verslag goed.

2. DATA PRIKKEN VOORJAAR EN ZOMER

09/12/21 lag al vast

Er wordt voorgesteld elke keer een andere weekdag te nemen.

Dinsdag 08/03/22 19u30

Woensdag 01/06/22 19u30
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3. DIGISPRONG

Lily gaat de ict ondersteuning met Sam mee opnemen.  Binnen de VZW is er afgesproken dat elke school op zijn eigen
tempo mag doorwerken maar toch doordacht.

Selfie: om de beginsituatie en de noden van een school te ontdekken.

Aan de hand daarvan wordt een sjabloon van eenbeleidsplan opgesteld, niet verplicht te volgen.

Alle llngen van 5 en 6 een eigen toestel en de anderen regelmatig eentje ter beschikking maar niet 1 per llng

Leni zegt dat de wachttijd voor een aankoop in grote hoeveelheden lang is, Brigitte zegt dat er samen aankopen
gepland staan.

ICT infrastructuur voor Schatkist en Toverdoos: € 11802 ( op basis van llngen )

ICT toestellen € 6225

ICT toestellen 5 en 6 € 9280

In juni 2022 zou de bestelling moeten doorgegeven worden. Leni stelt voor te bekijken wat men in het middelbaar
gebruikt.

4. ORGANIGRAM 2021-2022

Zie uitgedeeld blad

5. KIEZEN VOORZITTER EN SECRETARIS

Kiezen voorzitter en secretaris is nog niet mogelijk wegens onvolledige groep.

We zoeken verder in de gemeenschap en in het leerkrachtenteam :

Leni : VB chirojongens Pieter Broeckx, Kristel :Dries en Fabke

Directie, Maren en Kristel motiveren het leerkrachtenteam omdat anders de schoolraad ontbonden moet worden.

6. RONDVRAAG

RONDVRAAG:

Leni: goed dat er uniformiteit komt in de zorg.

Rob: bekijken of gemaakte afspraken nog relevant zijn en indien ja opgevolgd worden.

Kristel: moet de sluiting van de Toverdoos niet op de agenda?
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7. VOLGENDE AGENDAPUNTEN

Alle agendapunten mogen aangebracht worden en er komt een verslag van dat niet naast zich neergelegd kan
worden.

Volgende agendapunten:

Andere dagindeling 4 u in de voormiddag, 2u in de namiddag om gelijklopend te zijn met andere scholen van de
scholengemeenschap

Thema’s en projecten ( Maarten )

Opvolging bouw

Samenwerkingen met secundair bekijken

STAVAZA sluiting Toverdoos, overstap gemeenteschool?

Agendapunten vragen via NB

Bij t vorige verslag al melden wat de volgende agendapunten zijn.

Maarten bekijkt op een vast emailadres het binnenkomen van de suggesties voor agendapunten

Ook in het oudercomite kunnen suggesties gedaan worden voor agendapunten voor de schoolraad.
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