Verslag schoolraad 21/09/2020
Aanwezig : Piet Verhulst, juf Ann, juf Tanja, juf Nele, Paul Neuckermans,
Evelien Van de Perre, directeur Marc Vanden Eynde, Marie- Paule Mertens, Marc
Timmermans, Silke De Proft

1. Goedkeuring vorig verslag
• Geen opmerkingen
• Verslag goedgekeurd
2. Nieuw lid oudervereniging na afscheid Geert
• Vanuit oudervereniging digitaal de vraag gesteld voor opvolging Geert
voor de schoolraad
• Silke De Proft heeft zich kandidaat gesteld en dit is aanvaard door
zowel schoolraad als oudervereniging
• Silke heeft een dochter in de Vlinderklas en is al 2 jaar actief lid van
de oudervereniging
3. Opstart school - coronamaatregelen - communicatie
• Goede start in september gemaakt en enkele afspraken van de
lockdown meegenomen :
➔ Afhalen kleuters via tuinpad tuin
➔ Afhalen lager : de meeste ouders verkiezen de rij, anderen worden
opgehaald aan de Halsesteenweg en verloopt ook steeds vlotter
• Communicatie naar ouders toe verloopt ook vlot via stappenplan en
pictogrammen
4. Inschrijvingen – wijzigingen
• Wijziging in het aantal leerlingen :
➔ Kleuters Nieuwstraat en Donkerstraat
130
➔ Lager Nieuwstraat
256
• Nieuwe telling op 01/10/2020 door herstructurering, op 01/02/2021
nieuwe telling naar volgend schooljaar toe
• Grote groep in het eerste leerjaar waardoor het leerkrachtenteam
gekozen heeft voor een derde 1e leerjaar zodat leerlingen enkel in de
namiddag nog gedurende 2 lesuren samenzitten.
• Door het dalende leerlingenaantal zijn er minder zorguren zodat een 3e
eerste leerjaar wat meer zorg kan bieden aan deze kinderen

5. Pestbeleid - geïmplementeerd - opvolging - praktische uitwerking
• Pestbeleid staat op de schoolwebsite Hartencollege bij
schoolreglement met een link hiernaartoe
• Enkele aanpassingen aangebracht op de speelplaats lagere school :
➔ Afspraken rond balspelen
➔ Afspraken op de rustige speelplaats
➔ Toezichten leerkrachten
6. Stand van zaken personeel & actuele problemen
• Juf Tineke en juf Sarah terbeschikking gesteld in Hartencollege
Onderwijslaan en Weggevoerdestraat
• Juf Liesbet en juf Sarah S. voltijds in Meerbeke
• Juf Sofie aangevuld door juf Deborah vanuit leerkrachtenplatform tot
met kerstvakantie
• Juf Lutgarde in ziekteverlof en vervangen door juf Saskia
• Juf Els L. (zwangerschapsverlof) vervangen door juf Laure
• Juf Kelly is vanuit leerkrachtenplatform aan onze school als
ankerschool verbonden
7. Wijziging uren - praktische gevolgen - opvolging naschoolse
• Eén enkele opmerking van ouders over de nieuwe uurregeling van onze
school :
➔ Muziekschool heeft zijn uurregeling niet aangepast aan de onze
waardoor sommige leerlingen een kwartiertje moeten wachten. Dit
wordt nog besproken in de oudergeleding en er wordt contact
opgenomen met de muziekschool
8. Prioriteiten schooljaar - update - WO / Smartschool / Zill
• Zie vorig verslag
• Smartschool :
➔ Woensdag 23/09/2020 pedagogische studiedag over Smartschool
➔ Agenda kleuterleidsters en leerkrachten koppelen aan Smartschool
➔ Afspraken maken hoe er naar ouders gecommuniceerd wordt
➔ Nieuwe leerplan Zill implementeren in Smartschool

9. Q&A vanuit oudervereniging
Ouders stelden een aantal vragen over :
• Schoolcross : gaat niet door, misschien uitstellen naar latere datum
• Zeeklas : uitgesteld, gaat door van 28/09/2020 tot 02/10/2020
• Geen eetfestijn
• Warme maaltijden : crisisteam Hartencollege heeft beslist om dit niet
te laten doorgaan
10. Varia
- Opvolging AED toestel
• Nog steeds geen nieuws van Hartencollege, blijft een varia
Volgende vergaderingen :
Maandag 14/12/2020
Maandag 15/03/2021
Maandag 14/06/2021

Verslaggever
Tanja Jans

