Katholiek Basisonderwijs van KORZO
ON: 414.570.971
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus”
Stationsstraat 16 3440
Zoutleeuw
www.sintleonardus.be
Samen op weg!

Verslag schoolraad 2021_03_19
Aanwezig:
Lisette Bellis -Annemieke Stijnen-Lies Van Geebergen -Jennifer Dils
Verontschuldigd:
Greet Dendas– André Beelen– Riet Troonen
1. Overleg prioriteiten
In opdracht van het departement Onderwijs wordt er ingezet op TAAL.
2020-2021 :
Lang zullen ze lezen – Pedagogische begeleiding in KS
Boekenweek – Gedichtendag – flyer voorlezen Verantwoordelijkheid inzake leesmotivatie wordt daarnaast ook bij ouders gelegd.
2021-2022 :
Leesbeesten - Lang zullen ze lezen – Pedagogische begeleiding in KS
2. Overleg over de samenwerking met CLB
Afspraken tussen school en CLB worden in een samenwerkingsovereenkomst
opgenomen.
Deze wordt in de loop van de maand september door alle partijen aangepast en
gefinaliseerd.
CLB-anker: Linda Plevoets
Zij komt maandelijks naar de school voor intern overleg (CEL).
3. Leerlingenaantallen
KS
:
94 (= 5 minder dan vorig schooljaar op dit moment)
LS
:
253 (= 23 minder dan vorig schooljaar op dit moment)
Het aantal kleuters is licht gedaald.
Er zijn nog instapkleuters ingeschreven die later instappen (nog 9 in totaal).
Deze worden echter niet meer in rekening gebracht voor het bepalen van het
aantal ambten 2021-2022.
1 voltijds ambt = 24 lestijden.
Dat betekent dus dat het aantal ambten in 2021-2022 er anders zal uitzien dan
dit schooljaar.
Dat zal zich vooral vertalen in minder co-teaching.
De leerkrachten die het minst lang benoemd zijn, zullen de 1ste zijn die moeten
schuiven.
Dit is onderwijsregelgeving.
Inschrijvingen 2021-2022
Inschrijvingen verlopen vlot.
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Promotiemaatregelen zijn genomen door de school:
Openklasdag: 1ste woensdag van de maand: dit loopt erg goed (buiten
coronatijden).
We voelen enorm veel interesse hiervoor.
De nieuwbouw doet toch wel zijn werk.
iChannel: via beelden op locatie (enkel campusscholen bij wijze van
proef): dit werd gratis verlengd owv corona.
Schoolfeest = PROMO SCHOOL
O.w.v. de maatregelen heeft de gemeente beslist om alle grote activiteiten dit
schooljaar te annuleren.
De school voorziet echter een online schoolfeest alsook een verkoop van
partyboxen om toch wat extra geld in het laatje te krijgen.
1. Capaciteitsbepaling
Het probleem van overcapaciteit stelt zich zo weinig dat het te verwaarlozen is.
Het systeem van capaciteitsbepaling vraagt dat er in duidelijk afgelijnde periodes
kan ingeschreven worden.
Dit maakt het bijzonder moeilijk.
Er is een duidelijk onevenwicht tussen het aantal kleuters en het aantal lagere
schoolkinderen.
Dit onevenwicht moet hersteld worden, willen we extra ondersteuning in de vorm
van co-teaching + zorg in de klas willen blijven aanbieden.
Vandaar dat het vanaf volgend schooljaar niet meer met een klascapaciteit zal
gewerkt worden (wel per afdeling KS = 125 + LS = 325).

2. Aanpassingen schoolreglement
Facturatie wordt vanaf dit schooljaar ook digitaal aangeboden.
Ouders worden hiertoe uitgenodigd via Gimme.
Ouders krijgen dus de mogelijkheid om de keuze te maken tussen papier of
digitaal.
Dit item wordt ook toegevoegd op de inschrijvingsdocumenten.
Nadruk op diversiteit wordt ook wat meer gelegd.
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3. 2021-2022: Verlofdagen + vakantiedagen
Oktober

Vrij

8

Pedagogische studiedag

Do
Vrij

11
12

Wapenstilstand
Lokale verlofdag 1

Ma

07

Lokale verlofdag 2

Maart
PAASVAKANTIE
07/04 – 17/04

Woe

23

Pedagogische studiedag

April
Mei
Juni

Ma
Do
Ma

18
26
6

Paasmaandag
OLH Hemelvaart
Pinkstermaandag

HERFSTVAKANTIE
01/11 – 07/11
November

KERSTVAKANTIE
27/12 – 09/01
Februari
KROKUSVAKANTIE
28/02 – 06/03

GROTE VAKANTIE

01/07 – 31/08

Op lokale vrije dagen en studiedagen
is de opvang open!
Gelieve dan wel een seintje te geven
aan de opvang bij aanwezigheid.
!! Let op: op vrijdag 02/10/2021 +
maandag 15/11/2021 is de opvang
gesloten!
Zorg ervoor dat de je de kinderen om
15.00u komt afhalen op school.

4. Vanaf 1 april 2021 wordt de schoolraad opnieuw samengesteld volgens
de reglementering.
Reglementair zullen er 2 leden van de ouderraad aansluiten (Cindy Schots - Clara
Moria).
We danken Riet en Lies voor hun jarenlang engagement!
5. Volgende vergadering vrijdag 04/06/2021 om 13.00u
Agendapunten:






Invulling studiedagen
Data activiteiten
Indeling klassen (indien dit al duidelijk is)
Schoolbrochure
Werkgroepen bespreken + activiteiten (Kerstmarkt,…)
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