Verslag Raad van Bestuur
AANWEZIG: MIEKE MATTHEEUWS, LIESBETH BECU, GEERT AERTS, BRECHT
VLAMINCK, LEEN PINKET, MARITSA DEMEESTER, PETER VAN DE MOORTEL, ANNELIES
UYTTENHOVE, ELS TACK, LIESELOT BUYCK.

VERONTSCHULDIGD: KOEN MAERTENS, JAN TAILLIEU, MAAIKE TYVAERT
DATUM: 03-06-2020
PLAATS: TEAMS

1. Turnen Ogierlande
- We willen graag turnen op het domein van Dominiek Savio.
- Owv het feit dat we hier nog geen 100% zekerheid over hebben, reserveerden we op maandag
en vrijdag Ogierlande.
- Peter zoekt uit hoe we ons goedkoop met de bus kunnen verplaatsten naar daar.

2. Emotioneel welbevinden na Corona
- Begeleiders zetten in op groepsgesprekken.
- Indien ze merken dat er een individuele nood is, gaan ze met de kinderen apart in gesprek.

3. Opstart volgende leerjaren
-

4e start op 5 juni.
3e start op 8 juni.
vanaf 9 juni start iedereen tot einde schooljaar.
Alle vrije dagen vallen weg.
extra toiletunit blijft staan (stad Hooglede).
kleuters blijven in t Chringhene, kleutertoiletten op school hoeven ondertussen niet gepoetst te
worden.
- Of ouders terug kunnen komen poetsen wordt bekeken. We vragen na bij andere Freinetscholen
hoe zij dit aanpakken.

4. Inschrijvingsdagen nieuwe leerlingen
- bestaande flyer wordt aangepast ifv infodagen.
- We gaan op FB en IG gesponsorde berichten plaatsen om de infodagen bekend te maken.
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5. Beheersovereenkomst FOPEM
- Het document dat ter ondertekening op tafel ligt is een verlenging van zes jaar.
- Moet voor 15 juni bevestigd worden naar FOPEM.

6. Vergadering volledige team
- Doodle opstellen voor volgende drie zaterdagen.
- alle begeleiders, coördinatoren en RvB ouders.
- Iedereen stelt drie stellingen op om elkaar beter te leren kennen.

7. Info@dekasteeltuin.be
- wordt minder en minder gebruikt. Komt wel nog heel wat info op toe.
- Peter bekijkt alles wat binnenkomt en laat de belangrijke mails wijzigen naar
coordinator@dekasteeltuin.be

8. Fluojasjes
-

We bestellen fluojasjes via de gemeente Hooglede.
€133 voor heel de school, wordt door de RvB betaald.
Elk kind zal aan het begin van volgend schooljaar een gratis fluojasje krijgen.
We vragen de extra kost na voor opdruk ‘freinetschool de kasteeltuin’.

9. Sollicitaties zorgcoördinator
-

Vanuit RvB Mieke, Liesbeth
Maritsa als coördinator
Lieselot als begeleider
externe persoon Griet als expert in zorg.

10. Meesterproef zesde
- Gulden Zonne op 22 juni.
- Vijfde leerjaar organiseert de dag mee.
- Drankjes en hapjes afhankelijk van richtlijnen rond Covid-19.

11. Feest einde schooljaar
- We gaan na wat mogelijkheden zijn om het schooljaar feestelijk af te sluiten.

12. Beleidsplan volgend schooljaar
- We maken een beleidsplan op voor de school waarop we volgend jaar willen inzetten.
- We gaan dit presenteren aan alle ouders via een digitale presentatie.
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13. Volgende vergadering + agendapunten
DATUM: 16-06-2020
TIJD: 20U
PLAATS: TEAMS
AGENDAPUNTEN:
- VOORBEREIDING WEBINAR
- EINDE SCHOOLJAAR FEEST
- MATRIX FOPEM
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