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

VERONTSCHULDIGD:
DATUM: 19-05-2020
PLAATS: TEAMS

1. Opstart 1-2-6
-

Goed gestart.
kinderen zijn blij terug te zijn, begeleiders ook.
Materialen en extra kosten door Corona: schatting €600.
Niet alle materialen zijn specifiek voor Corona, maar ook blijvend naar volgend schooljaar toe.

2. Sollicitaties en vormen HR groep
-

Coördinator Maritsa en Peter.
Mieke en Liesbeth vanuit Rvb.
Els en Lieselot sluiten aan vanuit de begeleiders.
We nemen beslissing bij meerderheid, niet bij unanimiteit. Begeleiders hebben adviserende rol.
Update na vergadering en sollicitaties: Hadewych Ureel komt in dienst voor klas 3-4.

3. Samenwerking DS
- Geert, Peter en Liesbeth gaan naar Dominiek Savio voor een gesprek over de visie en intentie
qua samenwerking.
- Maritsa wil inhoudelijke samenwerking in functie van WO Cahier opstarten.

4. Contracten
- Alison krijgt fulltime contract tot einde mei.
- Hadewych komt 4/5 in dienst vanaf 25 mei.

5. Administratie
- Geert gaat in gesprek met Emilia om perspectief naar volgend jaar te bespreken en evt. uit te
breiden met opvang.

- Geert belt Carol op, Carol gaf eerder aan geen opvang meer te willen doen.
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- Geert en Leen maken een kosten/baten analyse op rond de opvang.
- Vanuit de coördinatoren wordt een takenpakket opgesteld voor Emilia alsook vanuit de Rvb
geven we een aantal zaken aan haar door. Oplijsting maken en op volgende vergadering
voorleggen.

6. Turnen volgend schooljaar
- We zouden graag kunnen turnen op het domein van Dominiek Savio. We kregen toestemming
vanuit DS maar gezien Corona moeten we dit gesprek terug aangaan en navragen of er op
lange termijn garanties kunnen gegeven worden.
- Indien dit kan, gaan we turnmateriaal aankopen ifv de eindtermen voor het lager onderwijs.
- Ondertussen bekijkt Peter de beschikbaarheid van Ogierlande om zeker te zijn dat we ruimte
hebben indien DS afspringt.

7. Emotionele ondersteuning van de kinderen.
- begeleiders proberen regelmatig in te zetten op één op één contact
- we denken na hoe we de kring anders kunnen aanpakken om de kinderen meer te betrekken en
echt tot een gesprek te komen.

8. Volgende vergadering + agendapunten
DATUM: 03-06-2020
TIJD: 19U30
PLAATS: TEAMS
AGENDAPUNTEN:
- OPSTART VOLGENDE LEERJAREN
- PRAKTISCHE REGELING ONTBIJT VADERDAG
- OPSTART SOLLICITATIES ZORGCOÖRDINATOR
- SAMENWERKING COMMUNICATIEWERKGROEP IFM NIEUWE INSCHRIJVINGEN
- EINDE SCHOOLJAAR FEEST
- MATRIX FOPEM
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