Verslag installatievergadering Tabor schoolraad
Maandag 24 april 2017
20 uur - Taborschool Sint-Maria-Aalter
Aanwezig :
Nele De Meyer, Frauke Van De Moortel, Anneleen Van de Walle, Elsy Ysebaert, Lotje Beirnaert,
Cindy De Brauwer, Steyaert Kris, Nastasia Verfaillie, Kimberley Tempelaere, Katrien Verniest,
Charlotte Dewaegenaere, Xavier Foulon, Monique Dhoore, Eddy Blomme, Wim Van Hevele.

1. Verwelkoming door de directeur van Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug.
Korte situering van het participatiedecreet
2. Tafelrondje : de leden stellen zichzelf kort voor.
3. Overlopen van het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de Tabor schoolraad, gebaseerd
op het meest recente model van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Enkele zetduiveltjes worden aangepast.
Bij afdeling II - Agenda, punt 7.5 wordt toegevoegd dat de voorzitter de agenda minstens één
week op voorhand moet overmaken aan de leden.
Bij afdeling III - verloop - besluitvorming - stemming, punt 7.8 wordt toegevoegd dat niet alleen
elke geleding moet aanwezig zijn op de vergadering, maar ook elke deelkern.
Bij afdeling V - adviezen, punt 8.2 wordt er gestipuleerd dat de schoolraad zich bekend zal
maken via de website van de school of de ouderraad en ook via de onthaalbrochure voor de
ouders.
4. Er wordt afgesproken dat Wim Van Hevele het huishoudelijk reglement aanpast en de
volgende vergadering ter ondertekening aan allen zal voorleggen.
5. Mw. Charlotte Dewaegenaere werd bij consensus verkozen tot voorzitter voor het eerste
werkjaar. Proficiat !
Mw. Cindy De Brauwer werd bij consensus verkozen tot secretaris voor het eerste werkjaar.
Proficiat !
6. Afspraken naar de volgende vergadering :
6.1.De volgende vergadering gaat door op maandag 29 mei 2017 om 20 uur in de afdeling
SInt-Godelievestraat 24 in Aalter-Brug.
Liefhebbers kunnen om 19.30 uur naar de afdeling Urselweg 2 in Aalter-Brug komen
(kant bandencentrale) voor een rondleiding op beide afdelingen.
6.2.Opdracht 1 tegen de volgende vergadering : de ouders van elke deelkern trachten één
lid van de lokale gemeenschap mee te brengen om te coöpteren.

6.3.Opdracht 2 tegen de volgende vergadering : alle leden kiezen prioritaire thema’s voor
de vergadering en overwegen om “afstand van overleg” te doen betreffende andere
thema’s.
6.4.Opdracht 3 : een voorstel opmaken van jaarkalender.

Voor de Tabor Schoolraad
Wim Van Hevele

