SCHOOLRAAD SINT-CATHARINACOLLEGE
Boelarestraat 1
Onkerzelestraat 154
Idegemplein 36
9500 Geraardsbergen
Verslag digitale schoolraad 22 februari 2021 om 20.00 uur
Aanwezig
Els Barbieur
Thomas Daneels
Christa De Gauquier
Jan De Mol
Gert D’hauwer
Hilde Leirens
Yasmine Van Wymeersch
Jo Coppens (voorzitter schoolbestuur)
Verontschuldigd
- Sylvie De Koninck
- Ellen Brootcoorens
Agenda
1. Het verslag van de laatste vergadering werd goedgekeurd.
2. We stellen vast dat het aantal nieuwkomers na de krokus- en andere
schoolvakanties voorlopig laag is. In bijlage de aantallen per vestiging.
Reclame maken (via flyers en sociale media) blijft de boodschap!
3. Jo Coppens gaf een toelichting bij de aanvraag tot structuurwijziging
(november 2020). Concreet wordt er een bijkomend directieambt gecreëerd
voor de vestiging in Idegem. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor onze
scholengroep en de werking van onze schoolraad. Het bisdom gaf zijn fiat,
het is nu wachten op de goedkeuring door het AGODI. Hun oordeel wordt
tegen eind april verwacht. Jo schat de kans op goedkeuring hoog in.
4. Varia:
a. Els maakt zich terecht zorgen over de leerachterstand van kinderen
in quarantaine of kinderen die een langere periode geen les krijgen
omwille van zieke leerkrachten. Hier wordt maximaal gestreefd naar
oplossingen (thuiswerk, vervangingen indien mogelijk). De leerlingen
uit het zesde worden extra begeleid zodat deze klaar zijn voor de
overstap naar het secundair.
b. Els merkt op dat de communicatie naar de ouders in de Zeppelin soms
traag en via diverse kanalen (whats app – smartschool – brief)
gebeurt. Vanaf volgend schooljaar zal zo goed als alle communicatie
via smartschool verlopen.

c. Yasmine dringt aan om de Kiss & Ride zone aan de Springplank te
realiseren. Die werd nog niet aangebracht, hoewel al lang beloofd.
Ouders die de busstrook gebruiken, worden nu beboet. Christa zal
schepen Van Trimpont hierover aanspreken, Thomas legt dit ook voor
aan de dorpsraad van Onkerzele.
d. De agenda voor de volgende vergadering wordt bezorgd van zodra
meer nieuws over de aanvraag tot structuurwijziging.
Allen bedankt voor de aanwezigheid en de inzet!

Volgende vergadering: maandag 07 juni 2021 om 20u in de refter van de
Dolfijne school in Idegem

