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Kortrijk, 5 juni 2017

Verslag 5de Schoolraad 2016-2017 van 30.05.2017
Aanwezig:
Carine Vanneste, Katrien Reynaert, Door Grégoir, Valery Vanhecke, Dorine Defoor, Alain Ameel, Piet
Demeurisse, Veronique Fonck, Roderick Valcke, Greet Driesens

1. Goedkeuring vorig verslag.
- Door iedereen goed bevonden.
2. Opletten met mails!
Veronique wees ons er op dat we moeten opletten met ‘allen beantwoorden’ in mails. Terecht! Beter
opnieuw mensen selecteren uit de adressenlijst.
3. Kiezen van een voorzitter en een secretaris.
- voorzitster: Door Grégoir
- secretaris: Valery Vanhecke
4. Voorstelling leden
- Greet Driessens: brugfiguur, een sterke schakel tussen school en thuis.
- Roderick Valcke: Werkte de laatste 2 jaar op campus Kortrijk, nu 2 jaar in pensioen.
- Katrien Reynaert: Mama van Moléne, zit op t’Hoge
- Carine Vanneste: Mama van leerling in het 5de leerjaar van de afdeling Oudenaardsesteenweg en
voorzitster van het oudercomité oudenaardsesteenweg.
-Door Grégoir: Mama van Aymeric die in de eerste kleuterklas zit bij Valery op de afdeling Beekstraat.
-Dorine Defoor: Juf van het 6de leerjaar op de afdeling Oudenaardsesteenweg en beleidsondersteuner.
-Alain Ameel: Meester van het 6de leerjaar op de afdeling t’Hoge.
-Veronique Fock: Zit in het schoolbestuur en is aangesteld om deel te nemen aan onze schoolraad en
zit ook in de beleidsondersteuning op onze school.
-Valery Vanhecke: Juf in de peuter-eerste kleuterklas op de afdeling Beekstraat.
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5. Aanpassen wegwijs (schoolreglement)
- Ouders laten kiezen: papieren versie of niet? Er is daarover nog niets beslist, voorlopig blijft de
papieren versie voor iedereen.
- Laatkomers: Zijn er daar problemen rond, dan kan Greet daar ondersteuning in bieden.
- Brochure zindelijkheid is in de maak.
- Greet kijkt in de toekomst om het boekje wegwijs nog wat meer in “Klare taal” om te zetten.
Toegankelijker voor anderstalig publiek.
6. Volgende schoolraad
- Begin september.
- Agendapunt: Huishoudelijk reglement aanpassen.
Secretaris,
Valery Vanhecke
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