Vergadering van 9 oktober 2012

Aanwezig: Kathleen, Pieter, Kris, Barbara, Katrien, Koen, Sigrid, Jo, Veerle, Annemarie, Kathleen, Eva, Frank,
Karl

1 Opvolging vorige vergadering:
-

Stand van zaken luizencontroles: In alle klassen is de controle gebeurd. Ook voor L3 zijn
intussen luizenouders gevonden.

-

Wat met kinderen die niet worden behandeld? Ze de toegang tot de school weigeren, is niet
aangewezen. Beter zoals het nu gaat: brief meegeven + nacontrole.

2 Evaluatie herfstwandeling
-

Het was een hele leuke wandeling: mooi en avontuurlijk.

-

Dank aan Bas, Michel en Karl voor de organisatie

-

Grote opkomst.

-

Karl en Michel willen volgend jaar opnieuw organiseren. Maar versterking is altijd welkom.

3 Werkgroepen
-

Weinig engagementsbrieven tot bij voorzitter geraakt. Maar dan wel met nieuwe
engagementen: 2 nieuwe voor wel en wee, 3 voor groen, 2 voor verkeer (twee papa’s
denken nog na over verkeer), 2 nieuwe voor de krant. Er is ook een vierde koffiepapa.

-

Strapdag (werkgroep verkeer): mooie resultaten. 6de leerjaar heeft de gegevens verzameld
en wil nu ook een “stiekeme” telling doen om te vergelijken (liefst bij regenweer). De
fietshelmactie loopt: een 25tal verkocht. Labeluitreiking van 10/10 (= ondersteuning vanuit
de provincie voor verkeer) afgelopen vrijdag (5/10) in het provinciehuis. Dageraad kreeg
zijn label. Koen heeft getuigd vanuit een school met een label “in de stad”. Je kan het label
elk jaar behalen. Label krijgen als school in de stad is toch wel uitzonderlijk. De eerste
verkeersweek gaat door na de herfstvakantie. Daarna start de fluo-actie. Er komt ook een
verkoop van kleine fluovestjes. Aantal activeiten i.v.m. verkeer zullen doorgaan met
scholen uit de buurt (gegroeid vanuit Buurt aan de beurt): dode hoekactie, parcours om te
oefenen, meestapperstraatje K3, met ondersteuning vanuit de stad.

-

We zoeken nog begeleidende ouders voor de fietstocht naar en van Fitopia op de sportdag
van L4-6 (19/10).
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4 Schoolraad
-

Lestijdenpakket is veranderd. Kris licht dit toe.

-

Inschrijvingsbeleid is veranderd. Nieuw systeem voor de steden vanuit de Vlaamse overheid.
Grootste veranderingen: verplichte dubbele contingentering. Dat wil zeggen: eerst broer en
zussen, kinderen van personeel; dan lijst GOK-leerlingen parallel aan niet GOK-leerlingen.
Vervolgens moet de verhouding tussen GOK-leerlingen en andere een weerspiegeling zijn
van de verhouding van de buurt (daarbij wordt postnummer als criterium gebruikt).
Elektronisch inschrijven blijft. Scholen kunnen kiezen om naast afstand ook voorkeur mee te
laten tellen. De dageraad heeft gekozen voor een verhouding van 50% voorkeur en 50%
afstand als criterium. Info-avond voor nieuwe ouders: 19/2.

-

Stookplaats: het is hout vasthouden of de ketel het nog de hele komende winter volhoudt.
Er is ondertussen wel een dossier ingediend om over te schakelen van stookolie op gas.

-

De school heeft een begroting in evenwicht.

-

Er wordt iemand nieuw gezocht om in de schoolraad te zitten als vertegenwoordiger vanuit
de lokale gemeenschap.

-

ICT-beleid: computervaardigheden (zoals muisklikken, slepen en dergelijke) worden niet
meer afzonderlijk aangeleerd, maar geïntegreerd in praktische en functionele ICTtoepassingen. Om de ICT-coördinator vooral didactisch te laten werken, is een externe
firma ingeschakeld om de infrastructuur te onderhouden. Het team werkt aan een ICTleerlijn.

-

Er komen nog schoolraden in december, februari en mei.

5 Varia en aandachtspunten
-

Pedagogische studiedag. Kleuterschool heeft gewerkt aan het afstemmen van het werken
met takenborden, rijk hoekenwerk en leren kiezen. Dat werk is nog niet af. Ook lagere
school is gestart met hoe werken met het takenbord en het planningsblad. Alle afspraken
zijn weer op punt gezet. Verandering: takenbord tot halverwege derde leerjaar, dan pas
takenblad. Ook afstemming over wat wel klassikaal wordt gedaan + integratie van de zorg.
Daarna over de leerlijn ICT. Afsluiten: netwerkversie van de nieuwe wiskundemethode. Hoe
daarmee werken.

-

Schoolrekeningen. Pijnpunt= het verschil in prijs tussen kinderen uit eenzelfde gezin wat
opvang betreft. Het nieuwe registratiesysteem dat nu wordt gebruikt zou dit probleem
moeten oplossen/verkleinen. Verschil in middagtoezicht: op uitstap wordt het
middagtoezicht niet aangerekend.

-

Voorstel om opnieuw een inhoudelijke avond te organiseren met als thema over
mo(e)tivatie. Jo doet wat opzoekwerk om te zien wat haalbaar is. Wordt vervolgd.

-

Les Engels op de Zonnebloem. Staat eventueel open voor leerlingen van de Dageraad.
Interesse? Zal nog moeten blijken. Wordt eerst besproken binnen het team.
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Agenda voor volgende vergadering donderdag 29/11
Opvolging verslag
Werkgroepen
Kerstdrink
Naschoolse activiteiten (Kathleen)

