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Agenda:
1.Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.
2. Pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen
Ieder schooljaar kan de school twee facultatieve vrije dagen vrij bepalen. Dit kunnen 2 volledige of 1
volledige en 2 halve dagen zijn.
Het is echter zo dat voor alle scholen op grondgebied Hoegaarden de facultatieve vrije dagen hetzelfde
zijn, er werd afgesproken dat iedere school één dag mag bepalen.
In november 2018 staat een directieoverleg met het bestuur ingepland om deze data voor het schooljaar
2019 – 2020 te bepalen. De school is verplicht deze data voor 20 juni 2019 aan de ouders mee te delen.
De schoolraad geeft positief advies voor volgende data;
- Donderdag 30/4/2020 (dit vormt een verlengd weekend met vrijdag 1/5/2020 – dag van de
arbeid)
- Maandag 4/5/2020 (dit vormt een verlengd weekend met vrijdag 1/5/2020 – dag van de arbeid)
- Maandag 25/5/2020 (dit vormt een verlengd weekend met donderdag 21/5/2020 en vrijdag
22/5/2020 – O.L. Hemelvaart)
3. Resultaatmeting luchtkwaliteit gemeente Hoegaarden
Curieuzeneuzen Vlaanderen, een project van de Vlaamse Milieumaatschappij, deed in mei 2018 een
grootse meting naar de luchtkwaliteit.
De NO2-concentratie van het meetpunt op adres van de hoofdschool, Doelstraat 76 – 3320 Hoegaarden
bedraagt 21,3 microgram per kubieke meter.
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Het resultaat van deze meting komt overeen met de score 20 – 25, een ‘vrij goede’ score.
Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.vieuwer.curieuzeneuzen.be
4. Vergroening speelplaats
De school kreeg vanuit de gemeente de vraag deel te nemen aan een wedstrijd gekoppeld aan een
subsidiedossier betreffende de vergroening van de speelplaatsen.
De school won vorig schooljaar deze wedstrijd waardoor het opgemaakte plan vanuit de subsidie kon
gefinancierd worden.
Er wordt met de betrokken dienst nu bekeken welke bomen er op de verschillende vestigingen en
speelplaatsen zullen geplaatst worden. Er wordt geopteerd om bomen te plaatsen die schaduw creëren
zoals o.a. veldesdoorn, haagbeuk,…
5. Nieuw inschrijvingsdecreet
Scholen met capaciteitsproblemen zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden en inschrijven.
Aanmelden gebeurt in het basisonderwijs vanaf 1 maart 2019, de inschrijvingen starten op 6 mei 2019.
Het betreft hier enkel de leerlingen die in de vroegere inschrijvingsperiode 3 zouden ingeschreven
worden. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren
vermijden we ook dubbele inschrijvingen.
Momenteel bestaat het nieuwe inschrijvingsdecreet enkel uit de theorie maar zijn er nog geen praktische
handvaten waar de school en/of de gemeente mee aan de slag kunnen. Het departement onderwijs
informeert de scholen over bovenstaand kader, noch de juridische dienst, noch de scholen zijn
momenteel gebrieft over een praktische uitvoering. Wordt vervolgd.
De schoolraad stelt voor om schoolintern een visie omtrent leerlingenaantallen, schoolorganisatie,
inschrijvingen,…uit de zetten. Tijdens de volgende schoolraad kunnen we hierover gerichter en met
eventueel meer duidelijkheid naar de ouders over communiceren.
6. Varia
Het verplaatsen van het speeltoestel op vestiging Outgaarden staat ingepland bij de technische dienst.
Dit zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd.
De reeds uitgevoerde dakwerken aan het gebouw (o.a. klas Juf Kathleen) te Outgaarden zijn geslaagd. De
wateroverlast tijdens hevige regenval doet zich niet meer voor.
Door de consequente aanwezigheid van de wijkagent ’s morgens en ’s avonds en zijn kordaat optreden,
merken we een duidelijke verandering in het verkeer aan de schoolpoort; het stoepparkeren is opvallend
verminderd, het gebruik van de ‘kiss and ride’ strook verloopt vlot,…
7. Volgende vergadering
We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 14 november 2018 om 19u. in het
bureel van de directeur.
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