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1. Goedkeuring vorig verslag (27 mei 2021)
2. Wijziging directie, zorgteam en leerkrachtenteam
 OVERBEKE
 Carmen werkt halftijds voor Overbeke als directeur, daarnaast ook
nog als zorgcoördinator en aanvangsbegeleiding
 Ellen Lyppens is geen zorgco meer bij de kleuters
 Vera Malfroy geeft kleutergym en werkt op vrijdag in de 3e
kleuterklas
 Mieke is nog afwezig en wordt vervangen door Katrien Van
Droogenbroeck
 Shana Roggeman doet het 3e leerjaar
 Lynn De Lannoy is zorgcoördinator voor het lager, zorgjuf , doet de
aanvangsbegeleiding en staat 1 dag in het 6e leerjaar
 Kelly De Beule geeft kleuterzorg om maandagnm en dinsdag.
 Elien Verneert komt op woensdag en vrijdagvoormiddag langs om
de leerachterstand bij de leerlingen van het lager weg te werken.
 Sivy Kerremans geeft 12u gym ter vervanging van Dave.
 Leentje doet 10u kinderverzorging in de peuterklas en K1.

 JOZEF
 Lieve Rauwoens is zorgco voor onze basisschool
 Lien Baetens werkt parttime bij onze kleuters – op donderdag in de
muisjesklas, op vrijdag in de kikkerklas, om de 14 dagen geeft ze
schrijfdans aan onze oudste kleuters
 Kelly De Beule komt op donderdag taalondersteuning geven bij de
oudste kleuters
 Marianne De Pauw werkt parttime in het vierde lj samen met Greet
Vanhuyse
 Greet Vanhuyse werkt voltijds: parttime in 4B, daarnaast op
dinsdag in 6A, op maandag en om de 14 dagen op woensdag is ze
zorgjuf voor vierde lj
 Elise Van De Velde werkt in het lerarenplatform en vervangt
momenteel in het 6e leerjaar (An-Sofie). Daarna vervangt ze in het
3e leerjaar van Overbeke (zwangerschapsverlof Shana)
 Elien Verneert staat in de bijspronguren , zijn komt elke maandagdinsdag en donderdagvoormiddag langs om leerachterstand van de
leerlingen in het lager zoveel mogelijk weg te werken.
 Elsy Bosch doet 2u kinderverzorging.
3. Leerlingenaantal op 01/09/2021
 Kleuter:
 Sint-Jozef: 100 (107) -7
 Overbeke: 69 (64) +5
 Totaal kleuter: 169 (op 1/9/20: 171)
 Lager:
 Sint- Jozef: 219 (222) -3
 Overbeke: 126 (125) +1
 Totaal lager: 345 (op 01/09/’19: 347) -2
 Totaal aantal leerlingen: 514 (op 01/09/’19: 518) -4
4. Schoolreglement en infobrochure
 Beide zijn nog niet terug te vinden op de website van de school wegens
afwezigheid van onze ICT coördinator
5. Website
We hebben een nieuwe website maar die is nog verder onder constructie
6. Lerarenplatform
 Kelly De Beule voor het kleuterteam (3/24 op maandagvoormiddag)

 Elise Van De Velde voor het lager (24/24). Momenteel doet ze de
vervanging van An-Sofie in het 6e. Nadien vervangt ze in het 3e bij
Shana.

7. Professionaliseringsplan / prioriteiten
 Gedrag: De Draad, verbindend schoolklimaat (studiedag)
 Talenbeleidsplan (KOALA)
 EHBO- Overbeke
 Digisprong
 Jozef - Project Warme partnerschappen met kwetsbare ouders – in
samenwerking met de Arteveldehogeschool en het voorschools
project ‘ Klaar voor de start’ met de gemeente (Huis van het kind,
Kind en gezin, CLB )
8. Pedagogische studiedagen en verlofdagen (zie bijlagen)
 Maandag 11/10/2021: ‘De Draad’, verbindend schoolklimaat –
werken aan een schoolvisie
 Vrijdag 25/2: EHBO (Overbeke) en Uitwerken van een
woordenschatbeleid (Jozef)
 Facultatieve verlofdagen: vrijdag 12 november en maandag 2 mei
9. Infrastructuurwerken:
 Sint-Jozef:
Er zijn 6 klassen in augustus verhuisd naar Campus Schoolstraat.
(4, 5 en 6)
Daarnaast zijn er heel wat structurele aanpassingen doorgevoerd,
zowel op campus Wegvoeringstraat als op campus Schoolstraat.
- Aanpassingen van schooluren
- Eendjesklas van juf Hilde zit nu in het hoofdgebouw
- Begeleid wandelen van campus Wegvoeringstraat naar campus
Schoolstraat en omgekeerd ( o.l.v. 3 volwassenen) - leerlingen zijn
verplicht om een fluohesje te dragen.
- Opvangruimte, refters werden aangepast : opvangruimte =
kleuterrefter gaat door in de feestzaal
- Refter 1-2-3 gaat door in de kloosterrefter van het middelbaar
- Refter 4-5-6 gaat door in de gemeentelijke feestzaal
- Speeltijden 4-5-6 gaan door op speelplaats van de kunstacademie
- Huiswerkbegeleiding gaat door in de containerklas van juf Jana.
- Leraarskamer, leeskamer werd verhuisd naar twee klaslokalen van
het middelbaar ( gang van de feestzaal)
- Vierde leerjaar zit in 2 lokalen van de St. Gertrudisbasisschool
- Vijfde, zesde lj en zorglokaal zitten in de lokalen van Schoolstraat 12
( de vroegere lokalen van de kunstacademie)

- Voor de peuterspeelplaats en de speelplaats kant Wegvoeringstraat
werden speelmeubeltjes gemaakt door creatieve
ouders/grootouders

 Sint-Theresia:
Het 4e leerjaar is gerenoveerd.
Het 6e leerjaar heeft een nieuwe wandkast en zal volgende zomer
geschilderd worden.
Onze ramen zijn vernieuwd, we wachten op de verdere afwerking.
(nieuwe cilinders, pomp aan deuren, omkasting van het betonrot, …). 2
treden die stuk zijn.
Vervangen van
Tijdens de grote vakantie is er een nieuw speeltuig geplaatst.
10. Wijkwerking
We zijn dit schooljaar gestart met wijkwerkers. Mehmet komt wekelijks
3u op dinsdag de speelplaats, weide onderhouden. Hij voert ook kleine
klusjes uit indien mogelijk.
Op Jozef is er dagelijks hulp in de kleuterrefter. Hiervoor kunnen we
rekenen op de hulp van Yolande Temmerman.
Daarnaast kunnen we vaak op dinsdag en donderdagmiddag rekenen
op ondersteuning van Tatiania Dobrynina. Zij helpt mee op de
kleuterspeelplaats vanaf 12u
11. Varia
 Nieuwe datum voor overleg via google forms.
 Dit schooljaar wordt de KOALA test afgenomen bij de 5-jarige kleuters
en dit tussen 10/10 en 30/11.
 Jaarthema Jozef: Elke boom draagt bij tot het mooie bos - Op vrijdag 26
november zullen de leerlingen van Jozef (het vierde, vijfde en zesde lj)
meehelpen met het aanplanten van een bos te Oosterzele.
( schoonouders van juf Astrid gaan in samenwerking met de
boswerkgroep een stuk grond aanplanten met behulp van subsidies –
pers zal aanwezig zijn, de boswerkgroep zal de leerlingen begeleiden bij
het aanplanten van het bos, leerlingen krijgen uitleg over de
gelaagdheid van een bos, waarom een bos belangrijk is voor ons
klimaat. De boswerkgroep koopt de bomen aan, ze zorgen dat er gaten
zijn geboord.
(https://bosgroepen.be/)

