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Verslag Schoolraad van maandag 6 oktober 2014.
Personeel : dhr Huybrechts Jerry
Ouderraad : dhr Machiels John, dhr Nyssen Rik, mevr Van Gestel Alexandra
Lokale gemeenschap : dhr Renkens Victor, mevr Geelen Germaine, mevr Aussems Jocelyne
Directie : mevr Brepoels Hilde, dhr Reggers René,
Schoolbestuur : dhr Bleus Freddy, dhr Coenen Koen
Aanwezig : Jerry, Alexandra, Germaine, Jocelyne, Hilde, René
Verontschuldigd : John, Rik, Victor, Freddy, Koen
1.Verontschuldigd is: dhr Peuskens Jean-Paul, gedeputeerde voor onderwijs
2. Opmerkingen vorig verslag : Nihil
3. Leerlingenaantallen :
KOMO : 30
KOVO : 58
L.O. : 231
Totaal : 319 lln.
KOSMV : 8
Status quo t.o.v. de start vorig schooljaar. Maar een duidelijke verschuiving. Veel minder
kleuters tegen veel meer leerlingen lager onderwijs.
Hiervoor is geen duidelijke verklaring.
4. Er zijn voldoende zorguren. Deze worden zoals steeds zorgvuldig ingezet op school-, klasen kindniveau. Niet altijd even gemakkelijk als je ziet hoe ik het lager onderwijs heb moeten
organiseren.
In beide klassen van het 1ste lj zitten 26 kinderen. Grote klassen dus. Het 5de lj zit halftijds
samen. De lees- en schrijfbegeleiding moet worden verdergezet.
We hebben gekozen om klas 1KOVO te splitsen. Nieuwe instromers komen afwisselend of in
de A of in de B terecht.
In Moelingen hebben we 2KOMO verdeeld over 1 en 3 KOMO.
Er is een nieuwe medewerkster van het CLB. Door interne reorganisatie stopt de
samenwerking met Hilde Laureyns, psychologe. Zij wordt vervangen door Ingrid Lombaert,
ook psychologe en al jaren actief in het basisonderwijs.
5.Volgende vergadering : maandag 23.02.2015.
Agenda : leerlingenaantallen op 01.02.2015,
prognose lestijdenpakket – personeel,
een blik op het schooljaar tot dusver,
….
6.Wijziging datum
De pedagogische studiedag, voor zien op vrijdag 23.01.2015, wordt verschoven naar vrijdag

6.02.2015. Dit omdat de gastspreker voor de kleuterafdeling niet beschikbaar was op de
voorziene datum. De website is aangepast.
7.Varia: Nihil
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