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AGENDA 

 

1. Opvolging vorig verslag 

OK 

 

2. Kasboek 

- Uitgaves geweest voor sint en fluo. 

 

3. Woordje directeur  

- Voorstel nieuwe leerplan ZIL (zin in leren, zin in leven) met 6 scholen. Nu 

maandag gaan ze met een kerngroep naar de 1ste lezing van 7 sessies.  Er zijn in 

totaal 4 lezingen en 3 mini-academies. De kerngroep bestaat uit één iemand van 

De Tassche en vanuit Spanjeschool Rita, Els, Trui, Jean-Pierre en Gerdi. Begin 

volgend schooljaar (september 2018) wordt het nieuwe leerplan 

geïmplementeerd. Een school heeft de autonomie hoe ze het uitvoeren.  Wat het 

leerplan inhoudt, staat vast. Een school moet bepalen wie ze zijn in 6 

kernwoorden. Accent in het lager ligt meer op ontwikkelingsgericht werken ipv 

resultaatgericht. Daaruit vloeit discussie voort over punten, gemiddeldes op 

rapporten. 

- Teamteaching: 

1) school is een powerpoint aan het maken om dan met de leerkrachten te 

overlopen. 

2) opstellen beleidsnota: zijn afspraken tussen Jean-Pierre en leerkrachten 

3) boekje met info voor ouders aan het opmaken (samenwerking school-

ouderraad) 

- Subsidieregeling kinderopvang Ardooie: momenteel zijn er geen kinderen dus is 

er zogezegd geen opvang nodig en krijgt de school geen subsidies. Er staat echter 

wel in nood iemand klaar om op te vangen. 

- Doorlichting wero en ICT: inspectie is nu anders geregeld. 
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Het is niet meer per scholengemeenschap, nu worden er scholen uitgepikt. De 

nadruk ligt ook meer op begeleiding na de controle.  

Vroeger was ICT niet verspreid over alle jaren: in het 5de en 6de leerjaar was dit 

heel sterk uitgebouwd maar in andere jaren kwam dit bijna niet aan bod. Nu zijn 

de leerjaren meer afgestemd op elkaar. 

Volgend jaar is er één week volledige doorlichting. 

- LEGO: De Tassche mag naar Friesland. 

-STEM: donderdag is er vergadering. Daarna kunnen ze bestellen welk materiaal 

ze wensen. Vermoedelijk wordt er in februari van start gegaan. School heeft een 

leerplan. 

Er is 25000 euro subsidie te winnen die te verdelen is tussen Spanjeschool en 

school in Beveren. Een deel zou gebruikt worden om leerkrachten op te leiden. Er 

nemen 16 scholen deel. 

- Oudercontacten lopen via nieuwe formule, vraag van Gerdi wat de ouders ervan 

vinden: het wordt als handig ervaren, nadeel is dat er weinig privacy is. Bedoeling 

is dat moeilijke gesprekken apart gepland worden met ouders en niet op zo’n 

avond aan bod komen. Voordeel voor leerkrachten met deze formule is de 

veiligheid van leerkrachten.  

- School heeft veel onvoorziene kosten gehad. Door de ketnet koekenbak was het 

niet mogelijk om ook nog eens truffels te verkopen waardoor er minder 

inkomsten zijn. 

- Ingrid van opvang heeft longkanker. Ze wordt vervangen door juf Conny. 

- Vraag komt van ouders of er nu leerkracht voorzien kan worden aan K&R om 

8u. Volgens juf Els zijn er niet veel auto’s op dit uur. Wij vermoeden dat ouders 

kiezen om te parkeren omdat er niemand staat. We doen het voorstel om toch 

een maand te proberen om leerkracht te voorzien om 8u. 

- De agenda is niet zo handig om op voorhand te kunnen plannen aangezien er 

telkens maar het blad van de huidige week in zit.  

 

4. Kinderfuif 
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- Eline, Lieven, Trui, Sevrine, Leen L en Leen VdM zouden aansluiten bij 

werkgroep. Leen VdM wil helpen voorbereiden maar kan niet de dag zelf helpen. 

 

5. Project FLUO 

- Het project loopt verder, geen verder nieuws. 

 

6. Werkgroep teamteaching 

Zie woordje directeur. Geen verder nieuws. 

 

7. Werkgroep Sneukelroute 

- Leden van de werkgroep: Dirk, Christoph, Leander, Nele, Benoni en Steven 

- Oproep zoektocht naar sponsoring 

- Voorstel om prijs te verhogen: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen: 

ok voor de ouderraad 

- Foodtrucks zijn gereserveerd. 

- Voorstel om geen fotozoektocht te doen maar wel een rebus waarbij elk kind 

een prijsje zal winnen. Daarbij oproep naar gadgets. 

- Dit keer zal het moeilijk zijn om appels te krijgen bij de frezeboer, bij Bon 

Appetit krijgen we terug soep, bij vader van Leen VdM donuts te krijgen, Trui 

vraagt aan Griet (logopediste) of Zoete Zonde kan sponsoren. 

 

8. Schoolraad 

- De prijs voor kinderopvang is hier duurder dan in Ardooie: hangt af van stad. 

- Opening Spanjeschool is aan bod gekomen 

- 5de en 6de leerjaar naar het parlement. 

- Lego Tassche 

 

9. Kerstdrink 

- Laatste praktische zaken worden nog besproken.  
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10. Volgende vergadering 

- Woensdag 10 januari 2018 

-Drankje en hapje: Leen VdM en Christoph. 

 

       15. Varia 

- Een heel aantal ouders zijn naar een voordracht geweest rond ‘faalangst bij 

kinderen’. Dit was in een school in Torhout. Er was daar heel veel volk en het was 

heel boeiend. Daarom het voorstel om dit hier ook te organiseren. Voorstel om dit 

via facebook te communiceren en dit half april te laten doorgaan. 

 

 

 

 

 


