VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw
Woensdag 23-10-2019

VERSLAG
Aanwezig:
Cindy, SandraS, RietV, Liesbet, Nancy, Lies, RietT, Clara, Annemieke, Lieseth, Anneleen
Verontschuldigd:
Iris, Diederik, Tina, Eva, SandraN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Cf. Document “2019_09_18_Verslag OR vergadering_sept”
Geen opmerkingen

2. Inbreng directie

A. Stand van zaken nieuwbouw








De bouwwerken zijn langzaam terug van start gegaan.
Opmerking: zo’n bouwproject in het onderwijs kan van plannen tot oplevering tot
20 !! jaar in beslag nemen!
Oorzaak van vertragingen = faillissement onderaannemer.
Vermoedelijke einddatum = september 2020
 Verhuis zal met eigen middelen en personeel dienen te gebeuren
Speelplaats hoort bij oplevering en kan niet gebruikt worden.
 Hier zijn veel vragen/opmerkingen over maar school is hierin ‘lijdend
voorwerp’ en dient zich aan de reglementeringen rond bouwwerven te
houden / Logistiek Directeur = Petra
Momenteel wordt de oude ‘nieuwbouw’ verbonden met de nieuwe nieuwbouw --beneden = doorlopend voor de KS (dus WC’tjes te voorzien!) / boven =
doorlopend voor de LS

B. Nascholingsplan/Prioriteitenplan


Na een excellente inspectie kregen we 1 kleine opmerking over de
aantrekkelijkheid van de leeshoeken. Hier zouden we wat extra aan willen
investeren.



Focus ligt de komende jaren op ZILL = nieuw leerplan (Zin in leren – zin in
leven)
1

Een leerplan bevat een overzicht van de doelstellingen (en bijgevolg leerstof die
uitmondt in activiteiten) waaraan in een bepaalde leeftijdsgroep moet worden
gewerkt.
Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van
Onderwijs en Vorming zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan
te volgen.
De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid heeft laten opstellen, er
herkenbaar in aanwezig zijn.
Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de
inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en
onderwijskoepels die ze opstellen.
Onze school behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs, meer bepaald Katholiek
Onderwijs Vlaanderen.


NOTA: de eindtermen in het Katholieke onderwijs vs. het
Gemeenschapsonderwijs --- beide moeten de basis eindtermen die
opgelegd zijn behalen, het Katholieke onderwijs probeert daar nog
leerplandoelstellingen als extra aan toe te voegen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een nieuw leerplan ontwikkeld:
ZILL: ‘Zin in leren, zin in leven’.
Alle vrije, katholieke scholen zijn verplicht dit leerplan stapsgewijs tegen ten
laatste 1 september 2020 te integreren en ermee aan de slag te gaan.
Met het leerplan ZIN in leren! ZIN in leven! (ZILL) krijgen de leraren een
duidelijk, helder gestructureerd, sterk vereenvoudigd en hedendaags
ordeningskader van lesdoelen aangereikt.
De leraar krijgt meer eigenaarschap over het onderwijsproces, de school kan
optimaal inspelen op haar eigen context.
ZILL streeft kwaliteitsvol onderwijs na door aan elk kind en zijn unieke talenten
maximale ontplooiingskansen te bieden.
Afgelopen schooljaar hebben we, in samenwerking met onze pedagogische
begeleiders, de eerste stappen gezet in het doornemen, begrijpen en inoefenen
van het nieuwe leerplan. Op regelmatige basis werd een kernteam van
leerkrachten vrijgesteld van klasactiviteit om samen met de begeleiding het
nieuwe leerplan te bestuderen en onder de knie te krijgen. Dit kernteam heeft
tijdens de maandelijkse personeelsvergadering de collega’s ingelicht over de
werking van ZILL.
Zij kregen via de begeleiding ook een hele reeks oefeningen aangeboden,
waarmee de leerkrachten van ons kernteam alle onderwijscollega’s intensief
konden trainen en coachen via personeelsvergaderingen, studiedagen en
overlegmomenten.
Langzaamaan zal het leerplan nu actief geïmplementeerd worden in de klas-en
schoolwerking, te beginnen vanaf 1 september 2019. (hoekenwerk –
sporenbeleid, …)


NOTA: leerkrachten dienen hiervoor uit hun comfortzone te komen en van
werkwijze te veranderen!
Hiervoor zullen ze de volgende 5 jaar intensief mee bezig zijn om zich
hierin te verdiepen (nieuwe leerboeken, nieuw lesmateriaal, sporenbeleid
(zelfs tot het 4de spoor!)).
VBSZ staat hierin al verder dan rest van de KORZO groep mede dankzij
grote school, dus grotere inzetbaarheid van leerkrachten EN zorgteam!
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Op 1 september 2020 zal het leerplan ZILL definitief in voege treden.
Wenst u er meer over te weten? Neem gerust een kijkje op:
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/
C. Benadering Ontwikkelingsveld vanuit het nieuwe leerplan







Godsdienst
Techniek
Wiskunde
Muzische vorming
Evaluatie
Frans


NOTA: vak wordt ontwikkelingsveld
wiskundige ontwikkeling
taalontwikkeling (Frans/Ndls)
persoonlijke ontwikkeling
motorische ontwikkeling (cf. LO)
muzische ontwikkeling
Godsdienst (blijft wel identiek)
En deze kunnen onderling gekoppeld worden!

Met STEM-richtingen in het achterhoofd, zijn wij volop bezig om techniek op de
juiste Zillige manier te implementeren (technische geletterdheid, …)
Vandaar ook de vraag naar investeringen in een technieklokaal.


NOTA: deze zal over wiskunde en godsdienst gaan.

In functie daarvan zijn wij ook in overleg met alle secundaire scholen en
pedagogische begeleidingsdienst over de hervormingen van het SO.


NOTA: nascholing Frans (ism SO om reeds een brug te leggen naar het
SO).

Op 28/05 volgt er een infoavond voor ouders van leerlingen van het 5de leerjaar
hierover (infoavond nieuwe structuur SO). Voor LS6 (brugjaar) zal er ook naar een
datum gezocht worden.
Inschrijvingssysteem (digitaal aanmelden)


NOTA: dit kan tot 10.000 à 20.000 EUR kosten en dan heb je keuze tss 3
scholen (cf. Brussel/Antwerpen)
KORZO stapt echter niet mee in dit verhaal
Dit is een beslissing op scholengroepniveau
Inschrijving binnen KORZO lopen dus als volgt:
LS vanaf 01/09
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D. Schoolraad
Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er
gebeurt op en rond de school.
De schoolraad wordt om de vier jaar samengesteld.
De laatste samenstelling dateert van 1 april 2017.
Op dàt moment was de ouderraad nog oudercomité.
Vandaar dat er pas een officiële afvaardiging van de ouderraad in april 2021 zal
zijn.
Lies Van Geebergen is voorzitter van de schoolraad en zetelt samen met Riet
Troonen als onafhankelijke ouder.
Uiteraard willen zij agendapunten vanuit de ouderraad meenemen maar zijn hiertoe
niet verplicht.
-

de ouders
het personeel
de lokale gemeenschap

: Lies Van Geebergen – Riet Troonen
: Greet Dendas – Jennifer Dils
: André Beelen – Lisette Bellis

Elk lid van de schoolraad onderschrijft het pedagogisch project van de
school.
Verslag komt door directie op sharepoint voor personeel
Verslag wordt besproken op ouderraad (vanaf 2021)
Verslag komt op website
Bevoegdheden schoolraad
Adviesbevoegdheid
Overlegbevoegdheid
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde (directeur school) neemt een
gemotiveerde eindbeslissing.
De schoolraad vergadert ten driemaal per jaar met volgende vaste agendapunten:
SCHOOLRAAD 1
1.
2.
3.
4.
5.

23 november 2019

Planning vergaderingen schoolraad
Leerlingenaantal (aantal weigeringen) en lestijdenpakket
Capaciteitsbepaling
Schoolreglement (eventuele aanpassingen: kostenraming – drankgebruik op school)
Varia

SCHOOLRAAD 2
1.
2.
3.
4.
5.

Februari/maart

Overleg prioriteiten
Leerlingenaantal en lestijdenpakket
Overleg over het schoolreglement (indien hier veranderingen in worden aangebracht)
Overleg over de samenwerking met CLB (voorafgaand aan overleg tussen school en CLB)
Overleg over duur en tijdstip stageactiviteiten

SCHOOLRAAD 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mei/juni

Vrije dagen/pedagogische studiedagen meedelen
Nascholingsplan vooropstellen
Eventuele projecten bespreken
Lestijden vertaald naar ambten
Overleg over de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten
Overleg infrastructuur
Overleg over de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd
Advies over het niet-opnemen van verplichte kosten voor kledij in de maximumfactuur
Overleg over het schoolreglement (indien hier veranderingen in worden aangebracht)
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E. Activiteit kerstdrink vrij. 13-12-2019









In combinatie met het grootouder (om 13.30u) en ouderfeest (18.00u)
Aanwezigheid van ouders en grootouders zal dus groot zijn.
Leerkrachten houden zich vooral bezig met het optreden en de opsmuk van de
sporthal.
Materiaal van de school mag uiteraard gebruikt worden.
De rest wordt best tijdig besteld.
Vraag van school aan ouderraad ivm aanbod taart – koffie (Liesbeth Jamar) --er wordt beslis koffie en stukje cake te geven met mogelijkheid om nog
pannenkoeken te eten / er wordt dus geen taart voorzien
Inkom toch voor rekening van de school!

3. Update m.b.t. vergadering Annemieke – VCOV (Karin) – bestuur
A. Infoavond (Cindy @Herk-De-Stad)
 zeer interessant
 OC vs. OR
 Ook scholen die heel ver gaan in hun beleid (bv. mbt gezonde voeding!)
 Verschillende folders om in te kijken/ideeën op te doen
B. Huishoudelijk reglement OR
Annemieke heeft in samenspraak met het OR/VCOV het huishoudelijk reglement wat
gefinetuned en aangepast --- dit moet bekeken en ondertekend worden.
C. Begroting
ACTIVITEITEN

TE VERWACHTEN
AANTAL DEELNEMERS

TE VERWACHTEN
OPBRENGST IN EURO

Gezinswandeling

250

750

Rode loper + ijs
(laatste schooldag +500€

Kerstmarkt

500

750

De Sint 50€/klas
950€ (19 klassen)
(deel 1)

Eetfestijn

400

2000

Bus schoolreis
5€/kind
+- 2.050€

Kinderfuif

400

800

De Sint 50€/klas
950€ (19 klassen)
(deel 2)

Jaarsponsors

15

1800

Aansluiting VCOV 90€
Fruitdagen 3 x 80 =
240€
T-shirts 268,74€
‘Dag van de
leerkracht’ +- 175€
‘dag van de directie’
+-15€

Evenement
sponsors

5

200

5

BESTEDING VAN DE
OPBRENGST

4. Overlopen sponsors
















+

NEW: Advocaat Basyn
15 x 120,00 EUR = 1.800,00 EUR
Bel Immo
Cobato
Car Services Yves
De Boogaerderie
De Ijshut
DitaVision
DLD Pools
Gova
Intercoiffure
Jossa
Loix Fietsen
Osgeluk
SDK
Tache de Beauté
ook reeds een aantal (+/- 5) die 1 bepaalde activiteit wensen te sponsoren

5. Financieel gedeelte

Cf. SandraS
A. Stand van zaken rekening
Momenteel nog geen nieuw financieel overzicht ter beschikking
Blijft dus: algemeen totaal: +/- 6500,00 @ 7000,00 EUR
B. Nieuwe bestedingen: Voorstellen OR


Opsmukking speelplaats
Dit kan voorlopig nog niet want is in aanbesteding van AGODI.
Er is een masterplan in ontwikkeling waarbij de afbraak van de oude KS een 1ste
uitvoering wordt om dan de speelplaats verder af te werken.
Als nà de werken verfraaiingen wenselijk zijn (speeltuigen, klimmuren, ….) kan/
mag de ouderraad in samenspraak met directie hun voorstellen voorleggen aan
de logistiek directeur en preventiecoördinator van de scholengroep.

C. Nieuwe bestedingen: voorstellen schoolteam in het kader van het
nascholingsplan
Cf. suggesties vorige vergadering
 Beginnende investering in techniekruimtes --- Cf. film over techniekruimtes
 Inrichting van leesboekenhoek(jes)
--- zeker terug meenemen naar volgende vergadering!
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D. Bestaande bestedingen






5,00 EUR/leerling voor schoolreis (wordt verrekend na de schoolreis)
50,00 EUR/klas voor de Sint
Hapjes/drank proclamatie
Dag van de leerkracht
Fruitdagen

6. Gezinswandeling – ZO. 29.09.2019 --- uitgesteld




Trekkers: SandraS – RietT – SandraN – Nancy – Lies – Liesbet - Clara
Stand van zaken --- nieuwe datum voorgesteld aan Annemieke = ZO. 26.01.2020 !!
Zij overlegt met MS (dan hun pastafestijn!) en laat ons
asap iets weten

7. Kerstdrink – VRIJ. 13.12.2019




Trekkers: Cindy – Eva – Diederik – SandraS – Clara – RietV – Liesbet
Stand van zaken --- zie verslag WG

8. Eetfestijn – ZA. 21-03-2020



Trekkers: Eva – Cindy – RietT - ??
!! moeten nog verder bepaald worden

9. Fruitdagen




Trekkers: Eva – Cindy
Voorziene data: DO. 05.03.2020
DO. 14.05.2020

10. Schoolfeest – ZA. 16.05.2020



Trekkers: Nog te bepalen
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11. Eindeschooljaarshappening – MA.22.06.2020



Trekkers: Nog te bepalen

12. Proclamatie



– ???

Trekkers: Nog te bepalen

13. Rode Loper + ijsjes



– VRIJ. 26.06.2020

Trekkers: Nog te bepalen

14.Belangrijke VARIA



Vraag mbt bibzakken: momenteel nog voldoende aanwezig --- Annemieke zal ons
verwittigen bij tekort!

15.Volgende vergaderingen 2019-2020 !









Di. 26.11.2019 om 19u45 --- kan niet doorgaan @Passant, wel @Osgeluk
Woe. 08.01.2020 om 19u45
Woe. 12.02.2020 om 19u45
Woe. 11.03.2020 om 19u45
Woe. 22.04.2020 om 19u45
Woe. 27.04.2020 om 19u45
Vrij. 12.06.2020 om 19u00!! ETENTJE
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