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1 Aanwezigheid CLB

Om aanspraak te kunnen op subsidies in kader van het flankerend onderwijsbeleid moet er advies
van het CLB gevraagd worden, daarom werden zij op dit overleg gevraagd.
Normaal gezien zou de coördinator van het CLB aanwezig zijn en moeten dus niet alle netten
afzonderlijk aanwezig zijn.

2 Sport : door Eric Courier sportcentrum@wijnegem.be , 03 288 21
04
-

Afspraken kleutersportdagen overlopen, betrokken scholen hebben schema ontvangen
Praktisch verloop sportacademie: zal starten vanaf 12/2/2014. Communicatie via flyer
(januari 2014)

3 Gezondheidsbeleid: (contactpersoon Leen Bosschaerts
cultuur@wijnegem.be 03 288 21 82)
-

Datum tutti frutti: voorkeur scholen eerste woensdag 3/9. Dries vraagt naar herhaling in het
voorjaar. Dit is voorgelegd aan Leen.

4 Bibliotheek: (Lydie Verrept, wijnegem@bibliotheek.be, 03 288 21
62)
-

Iedereen heel enthousiast dat er veel klassen deelnemen aan de jeugdboekenweek: thema
gevaar. Omdat er zoveel klassen deelnemen, zal er een schema opgesteld worden en telkens
per leerjaar een datum. Verdere communicatie volgt.
Herhaling van de oproep: er worden regelmatig schrijvers uitgenodigd in de bib. Indien er
bepaalde jeugdschrijvers zijn die jullie graag willen ontmoeten, gelieve dan even de namen
door te geven aan Lydie.

5 Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure: Jens Van Laer
jens.van.laer@wijnegem.be 03 288 21 25
Het aanmelding- en inschrijvingsdossier werd tijdens de vorige zitting door alle deelnemende
directies goedgekeurd.
De opmerkingen van vorige aanmeldingsprocedure worden in verwerkt in de communicatie.
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Doorstroomprocedure: voorstel om een derde procedure op te nemen voor leerlingen die
binnen 1 school doorstromen van de kleuter naar de lagere school. Zeer duidelijk moet dit
gecommuniceerd worden in de brochure, om ongerustheid en verwarring bij de ouders weg
te nemen.
Geboortejaar 2012: de aanmeldings-en inschrijvingsprocedure geldt per geboortejaar voor
kleuters. De 7 instapdata moeten in de folder staan. Ook moet er vermeld worden dat
kinderen die na 18 november 2012 zijn geboren tijdens deze aanmeldingsperiode zich
kunnen / moeten aanmelden voor het schooljaar 2015-2016.

Praktische informatie
Avondsessies voor aanmeldingen:
School
Broers/zussen
Het Notendopje
4/feb
De Notelaar
6/feb
Vrije Basisoefenschool 6/feb

Overigen
24/feb
24/feb
24/feb

uur
18-21
18-21
19-21

Ontwerp aanmeldingsformulieren en volmacht formulieren worden goedgekeurd. De gemeente
maakt de formulieren om uniformiteit te verkrijgen.
De voorlopige versie van de informatiefolder wordt naar de directies gestuurd te nazicht: De
opmerkingen verwerkt worden.
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