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Aanwezigen: Lien Steyaert, Ruth Van Vlierberghe, Erwin Meire, Tim Coppens, Annelies Serroen, Conny 
Nimmegeers, Viviane Rotthier 
 
Verslaggever: Erwin Meire 
 
Verslag: 

● Voorstelling nieuwe directie 

Annelies Lannoo is vanaf dit schooljaar mijn nieuwe collega-directie. We verdeelden de taken en 
communiceerden dit naar het personeel. In grote lijnen neemt Annelies de kleuterschool onder 
haar hoede. Ik ben verantwoordelijk voor de onderbouw en samen dragen we die 
verantwoordelijkheid voor de bovenbouw. Oudervereniging en schoolraad zal afwisselend per 
schooljaar door één van ons bijgewoond worden. 

● Overlopen schoolbrochure 2019-2020 

De schoolbrochure werd uitgedeeld. Vanaf dit schooljaar nemen we hierin de bijdrageregeling, de 
personeelslijst en de verlofdagen op. Ook zijn er hier en daar enkele wijzigingen. 
Een overzicht: 

● benaming leerkrachten op personeelslijst 
● wijziging inschrijvingsprocedure 
● data verlofdagen en oudercontacten opgenomen in schoolreglement 
● ouderlijk gezag: zorg voor het kind, co-schoolschap 
● afwezigheden met toestemming directie 
● problematische afwezigheden 
● getuigschrift basisonderwijs, procedure uitreiking getuigschrift, beroepsprocedure 
● onderwijs aan huis 
● herstel -en sanctioneringsbeleid: ‘bepalen’ bij begeleidende maatregelen 
● procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
● beroepsprocedure definitieve uitsluiting 
● Aanpassing bedrag maximumfactuur: voor lager €90 en  
● meerdaagse uitstappen €440 
● Overdracht leerlinggegevens bij schoolverandering 
● Publicatie van geluid -en beeldopnames (privacy) 
● Engagementsverklaring tussen school en ouders 
● Aanwezig zijn op school en tijdig aankomen 
● Bij respect voor materiaal: bij verlies of beschadiging zal/kan de school een vergoeding             

vragen 
● Aangepaste bijdrageregeling 

Deze werd besproken en toegelicht. De schoolraad keurde de aanpassingen goed. 



 

● Financiële gevolgen Lievegem voor de school 
- aangepaste zwemregeling 
- afspraak onderwijsraad om tafelrecht aan te rekenen aan elk kind die over de middag op 

school blijft: €0.75. Dit is fiscaal aftrekbaar en wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2020. Tot 
dan oude regeling 

- Subsidie van €15/kind voor het aankopen van materiaal of betalen monitors die de 
middagopvang aangenamer kunnen maken. Dit wordt éénmaal per jaar uitbetaald op 
voorwaarde dat men de aankoop kan verantwoorden. Dit is nog onder voorbehoud. 

● Bouwproject: stand van zaken 
- Openbare aanbesteding is gebeurd van 19/8 tot 31/8 
- Aannemers dienden hun bod in 
- Goedkoopste bod zit bij architect om goedgekeurd te worden 
- Besluit architect gaat dan naar Agion, die dit beoordeelt 
- Bekendmaking aannemer 
- Periode dat andere aannemers in beroep kunnen gaan 
- Vermoedelijke start werken maart 2020 
- School bekijkt hoe we de speeltijden dan zullen organiseren, communicatie met ouders,... 

● Prioriteiten voor schooljaar 2019-2020 

o   Bodymap 
Bewegen blijft belangrijk. Hierin wordt doorheen de klaspraktijk en in de gymlessen veel             
aandacht aan besteed omdat we erin geloven dat dit het leren gunstig beïnvloedt. 
o   ZILL 
Dit leerplan wordt van kracht vanaf 1 september 2020. Nu gaan we hier geleidelijk meer               
en meer mee aan de slag. De letters staan voor Zin in leren en leven. Ook zullen we onze                   
methodes in die zin aanpassen.  
o   Traject Ik en jij (www.ikenjij.be) 
De nood aan een project die kinderen weerbaarder, socialer maakt dringt zich meer en              
meer op. Veel conflicten op de speelplaats, pestgedrag en de sociale omgang deden ons              
kiezen voor het traject ‘Ik en wij’. We gaan hiermee op weg naar een school waarin                
iedereen gelukkig kan zijn. 
 

De schoolraad had geen bedenkingen. Volgende bijeenkomst staat gepland in de loop van de maand               
maart 2020. 

 

 

http://www.ikenjij.be/

