Verslag schoolraad: 17 oktober 2012
Aanwezigen: Els Sys, Marleen Baertsoen, Vanessa De Vuyst, Ilse Mathys, Rita
Thienpont, Rita Van Oostende, Monique Bettens, Anita Lievens, Els De Paepe.
veronschuldigd: Isabella Van De Steene, Monique Bettens, Ann De Ruyck.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) Goedkeuring laatste verslag-> goedgekeurd.
2) GSM-mast Bergwegel: niet verzwaard ( zie blad directie)
3)Samenstellen nieuwe schoolraad -> volgens huishoudelijk reglement 2009. Volgende
vergadering zal beslissen hoe? Belangrijk: leden schoolraad ook lid van ouderraad.
Juf Rita bekijkt of het nog zinvol is lid te zijn in de volgende schoolraad. Ze gaat geen 4
jaar meer werken.
4) Speelplaatsbeleid
*speelplaatsgedicht-> 4 basisregels
*opvolgen negatief gedrag -> positieve opvolgkaart
5) Inschrijvingsbeleid
zie bundel directie
Vragen: *Wat met kinderen van nieuw samengestelde gezinnen? -> volgens regel 3
* Kinderen die terugkomen uit BO kunnen terug instappen.
Indien we het aantal van 24 kinderen overschrijden, moeten we alle kinderen
aanvaarden.
6)Verdeling uren na 1 oktober
zie bundel directie.
7)Schoolroutekaart
In kaart brengen van veilige en onveilige fietsroutes in en rond Merelbeke.
Bedoeling is dat op 1/09/2013 alle kinderen op merelbeekse scholen zo'n kaart krijgen.

8) communicatie: verschuivingen binnen de afdelingen.
Ok
9) Sintbezoek.
Op de afdelingen BW en KL is er geen sint. Graag navraag doen naar een goed heilig man.
10) Varia
* De schepen verontschuldigt zich voor de laattijdige ingebruikname van het nieuw
sanitair in BW. De werken zouden na de herfstvakantie gedaan zijn.
*Verplaatsbaar verkeersbord wordt eerstdaags geleverd.
* Isabella Van De Steene is tevreden opnieuw schepen van onderwijs te mogen zijn. Voor
de gemeenteschool geen veranderingen. Overkoepelend onderwijsbeleid, bedoeling: een
officiële onderwijsraad oprichten.
*In de fietsenrekken passen bepaalde fietsbanden niet in de rekken. Deze fietsen
worden tussen de rekken geplaatst => andere fietsen kunnen er niet bij/tussen.
Vraag: kunnen er nieuwe rekken komen waar bredere fietsbanden passen?
*Op de verkiezingen kon de deur van het godsdienstlokaal in de KL niet openen. Wat bij
brand? Directie laat dit weten aan preventie Merelbeke.

