
 

 

CCoommppttee--rreenndduu    
RRééuunniioonn  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  

ÉÉccoollee  SSaaiinnttee--MMaarriiee  ddee  CCaapp--dd’’EEssppooiirr  
 

Mardi, le 15 septembre 2020 à l’école à 18 h  

 
Personnes présentes : 
 

  

Parents :   
  Dany Cyr 
  Sylvie English 
  Camille Trillaud-Doppia        

 Marie-Ève Tessier Collin 

 Édith Vallerand 
  Karen Golden 
  Mélissa Fradette 
  Marie-Ève Gariépy 
 

 
Enseignants : Émilie Morin Desbois 
  Julie Pelletier  Chantal Méthot 
  Sylvette Desbois 
  Chantal Méthot  Nancy Dupuis 
  Natacha Huard 
  Huguette Bélanger 
   Catherine Nadeau 
                       Cynthia Dion  
  

 Philippe Bouchard-Mercier 
 Nancy Dupuis  
                     Sophie Méthot 
 
Soutien :  Nadine Trudel 
 Caroline Whittom 
 Jessie Trudel Langlois 
                     Manon Castilloux 
 

 
Directrice :  Nathalie Meunier 

 

11..  OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  eett  mmoott  ddee  bbiieennvveennuuee  

  

MMmmee  NNaatthhaalliiee  MMeeuunniieerr  ssoouuhhaaiittee  llaa  bbiieennvveennuuee..  

  

22..  DDééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunnee  oouu  dd’’uunn  sseeccrrééttaaiirree  

  

MMmmee  JJeessssiiee  TTrruuddeell  LLaannggllooiiss  eesstt  nnoommmmééee  sseeccrrééttaaiirree..  

  

33..  LLeeccttuurree  eett  aaddooppttiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  

  

IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  MMmmee  MMaarriiee--ÈÈvvee  TTeessssiieerr--CCoolllliinn,,  eett  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  

  

44..  LLeeccttuurree  eett  aaddooppttiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  ll’’AAGGAA  dduu  1166  sseepptteemmbbrree  22001199  

  

MMmmee  NNaatthhaalliiee  MMeeuunniieerr  pprrooccèèddee  àà  llaa  lleeccttuurree  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  ll’’AAGGAA  dduu  1166  

sseepptteemmbbrree  22001199..  IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  MMmmee  ÉÉddiitthh  VVaalllleerraanndd  eett  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  

  

55..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee--ééccoollee  



 

 

  

MMmmee  MMeeuunniieerr  ffaaiitt  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  pprréésseenntt..  

  

66..  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  

  

MMmmee  YYaannnniicckk  LLeelliièèvvrree  ((pprrééssiiddeennttee  ssoorrttaannttee))  ééttaanntt  aabbsseennttee,,  MMmmee  NNaatthhaalliiee  MMeeuunniieerr  ffaaiitt  

llaa  lleeccttuurree  dduu  mmoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee..  MMmmee  MMeeuunniieerr  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  llaa  lleeccttuurree  dduu  rraappppoorrtt  

aannnnuueell,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  ppoorrttrraaiitt  ddee  ll’’ééccoollee  22002200--22002211..    

  

77..  CCoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  22002200--22002211    

  

MMmmee  MMeeuunniieerr  iinnffoorrmmee  lleess  ggeennss  pprréésseennttss  qquu’’iill  yy  aa  ddeeuuxx  ppoosstteess  àà  ccoommbblleerr  ppoouurr  ll’’aannnnééee  

eenn  ccoouurrss..    

  

aa..  NNoommmmeerr  uunn  ((ee))  pprrééssiiddeenntt  ((ee))  dd’’éélleeccttiioonn  

MMmmee  JJeessssiiee  TTrruuddeell  LLaannggllooiiss  eesstt  nnoommmmééee  pprrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  

  

bb..  OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  lleess  ppoosstteess  vvaaccaannttss  

MMmmee  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee  pprrooppoossee  MMmmee  ÉÉddiitthh  VVaalllleerraanndd..  

MMmmee  CCaammiillllee  TTrriillllaauudd  pprrooppoossee  MMmmee  DDaannyy  CCyyrr  

MMmmee  MMaarriiee--ÈÈvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  pprrooppoossee  MMmmee  SSyyllvviiee  EEnngglliisshh..  

MMmmee  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee  pprrooppoossee  MMmmee  MMaarriiee--EEvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  

MMmmee  KKaarreenn  GGoollddeenn  pprrooppoossee  MMmmee  MMaarriiee--ÈÈvvee  GGaarriiééppyy  

MMmmee  SSyyllvviiee  EEnngglliisshh  pprrooppoossee  MMmmee  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee    

  

MMmmee  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee  aacccceeppttee  ((mmaaiiss  ddeemmaannddee  ààêêttrree  ssuubbssttiittuutt))  

MMmmee  MMaarriiee--EEvvee  GGaarriieeppyy  rreeffuussee  

MMmmee  MMaarriiee--EEvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  rreeffuussee  

MMmmee  SSyyllvviiee  EEnngglliisshh  rreeffuussee  

MMmmee  DDaannyy  CCyyrr  aacccceeppttee  

MMmmee  ÉÉddiitthh  VVaalllleerraanndd  aacccceeppttee  

  

RRééssuullttaatt  dd’’éélleeccttiioonn  ::  ((ssaannss  vvoottee))  

MMmmee  DDaannyy  CCyyrr  eesstt  éélluuee  

MMmmee  ÉÉddiitthh  VVaalllleerraanndd  eesstt  éélluuee  

  

PPaarreennttss  ssuubbssttiittuuttss  ::    

MMmmee  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee    

  

DDoonncc,,  vvooiiccii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CC..ÉÉ  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001199--22002200  ::  

MMeemmbbrreess  ppaarreennttss  ::      

  ——  ÉÉddiitthh  VVaalllleerraanndd  ((pprrééss..))    

            ——  KKaarreenn  GGoollddeenn      

            ——  DDaannyy  CCyyrr      

  ——  CCaammiillllee  TTrriillllaauudd  

            ——  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee((ssuubbssttiittuutt))    

MMeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ::  

  ——  HHuugguueettttee  BBééllaannggeerr,,  eennsseeiiggnnaannttee

  ——  CChhaannttaall  MMéétthhoott,,  eennsseeiiggnnaannttee  

            ——  JJuulliiee  PPeelllleettiieerr,,  eennsseeiiggnnaannttee  

            ——  JJeessssiiee  TTrruuddeell  LLaannggllooiiss,,  SSeeccrrééttaaiirree  

            ——  ÉÉmmiilliiee  MMoorriinn--DDeessbbooiiss  ((SSuubbssttiittuutt))    



 

 

      

      

88..  RReepprréésseennttaanntt  aauu  CCoommiittéé  ddee  ppaarreennttss  

  

MMmmee  CCaammiillllee  TTrriillllaauudd  eesstt  iinnttéérreessssééee  eett  ssee  pprrooppoossee  ccoommmmee  rreepprréésseennttaanntt  aauu  CCoommiittéé  ddee  

ppaarreennttss..  MMmmee  KKaarreenn  GGoollddeenn  sseerraa  ssuubbssttiittuutt..  AAcccceeppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé    

  

  

99..  FFoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’OOPPPP  22001199--22002200  

  

  MMmmee  MMeeuunniieerr  iinnffoorrmmee  lleess  ppaarreennttss  dduu  rrôôllee  ddee  ll’’OOPPPP  ((oorrggaanniissmmee  ppaarrttiicciippaattiiff  ddeess  

  ppaarreennttss))  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  oorrggaanniisseerr  vvoolloonnttaaiirree  ddeess  aaccttiivviittééss  aavveecc  lleess  ééllèèvveess  ddee  ll’’ééccoollee..  

  MMmmee  MMaarriiee--ÈÈvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  pprrooppoossee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’OOPPPP..  UUnnee  lleettttrree  dd’’iinntteennttiioonn  

  sseerraa  eennvvooyyééee  aauuxx  ppaarreennttss  iinnttéérreessssééss..  

  

1100..  PPéérriiooddee  ddee  qquueessttiioonnss  

  

aa))  MMmmee  TTeessssiieerr--CCoolllliinn  ddeemmaannddee  ss’’iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss  uunn  pprroojjeett  ddee  bbiibblliioo  eenn  ccoouurrss..  

MMmmee  MMeeuunniieerr  eexxpplliiqquuee  llee  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee  ccaarrrreeffoouurr  dd’’aapppprreennttiissssaaggee,,  uunn  

ccoonncceepptt  mmuullttiiuussaaggee  aavveecc  bbiibblliiootthhèèqquuee  iinnttééggrrééee  ddaannss  ll’’aanncciieenn  ggyymmnnaassee..    

  

bb))  MMeelliissssaa  FFrraaddeettttee  ddeemmaannddee  ssii  lleess  ppeettiittss  ccuuiissttoottss  sseerroonntt  iinncclluuss  ddaannss  cceettttee  eessppaaccee..  

MMmmee  NNaatthhaalliiee  eexxpplliiqquuee  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunnee  ppaarrttiiee  uuttiilliissééee  ppoouurr  lleess  ddiinneeuurrss  dduu  

sseerrvviiccee  ddee  ggaarrddee  ddoonncc  qquuii  ppoouurrrraaiitt  éévveennttuueelllleemmeenntt  êêttrree  uuttiilliissééee  ppoouurr  lleess  ppeettiittss  

ccuuiissttoottss,,  mmaaiiss  ssaannss  aappppaarreeiillss  ddee  ccuuiissssoonn..    

  

cc))  MMmmee  MMaarriiee--EEvvee  GGaarriiééppyy  ddeemmaannddee  ssii  lleess  éédduuccaattrriicceess  ssoonntt  ssééppaarrééeess  ddaannss  lleess  

ccllaasssseess..  MMmmee  NNaatthhaalliiee  eexxpplliiqquuee  qquuee  cchhaaqquuee  éédduuccaattrriiccee  aa  ddeess  ccllaasssseessaattttiittrrééeess  

aaiinnssii  qquu’’uunn  ddoossssiieerr  aattttiittrréé  ((CCaarroolliinnee==AAuuttoobbuuss,,  NNaaddiinnee==IInnttiimmiiddaattiioonn))  

  

dd))  MMaarriiee--ÈÈvvee  GGaarriiééppyy  ss’’iinnffoorrmmee  ééggaalleemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’oorrtthhooppééddaaggoogguuee..  

NNaatthhaalliiee  MMeeuunniieerr  eexxpplliiqquuee  qquu’’eellllee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ccllaasssseess,,  ttoouutt  

ddééppeennddaammmmeenntt  dduu  bbeessooiinn  eett  qquuee  ppoouurr  llee  mmoommeenntt,,  eellllee  eesstt  ddaannss  lleess  ddééppiissttaaggeess  

ppoouurr  cciibblleerr  lleess  bbeessooiinnss  dd’’aapppprreennttiissssaaggee..  EEllllee  ddiitt  aauussssii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  

uunnee  ffoorrmmuullee  pplluuss  iinnttééggrrééee  eenn  ccllaassssee,,  aauu  lliieeuu  dduu  uunn  àà  uunn  ddaannss  uunn  aauuttrree  llooccaall..    

  

ee))  MMmmee  GGaarriiééppyy  ddeemmaannddee  ss’’iill  yy  aa  uunn  ppllaann  ddee  pprréévvuu  aauu  nniivveeaauu  dduu  rraattttrraappaaggee..  

MMmmee  NNaatthhaalliiee  eexxpplliiqquuee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  pplleeiinn  ddaannss  llaa  mmiissee  àà  nniivveeaauu  eett  

qquuee  cchhaaqquuee  eennsseeiiggnnaanntt  ss’’aaddaapptteerraa  aauu  nniivveeaauu  ddee  lleeuurrss  ééllèèvveess,,  eett  ffeerraa  ddee  llaa  

rréévviissiioonn  ssuurr  lleess  nnoottiioonnss  mmaannqquuaanntteess..    

  

ff))  MMéélliissssaa  FFrraaddeettttee  ss’’iinnffoorrmmee  dduu  pprroottooccoollee  eenn  ccaass  ddee  CCOOVVIIDD  ppoossiittiiff..  MMmmee  NNaatthhaalliiee  

lluuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  ssii  uunn  ccaass  eesstt  ddééccllaarréé  ddaannss  nnoottrree  ééccoollee,,  lleess  ppaarreennttss  sseerroonntt  

aavviissééss  vviiaa  uunnee  lleettttrree  eett  eennssuuiittee,,  cc’’eesstt  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  qquuii  ééttaabblliirraa  ll’’oorrddrree  àà  

ssuuiivvrree..  AAddvveennaanntt  llee  ccaass  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  ddiissttaannccee  sseerraa  

oorrggaanniisséé..    



 

 

  

gg))  MMaarriiee--ÈÈvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  ssee  ddeemmaannddee  ssii  dduu  rraattttrraappaaggee  aauurraa  lliieeuu  ssii  uunn  eennffaanntt  

ddooiitt  ss’’aabbsseenntteerr  ppoouurr  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  NNaatthhaalliiee  lluuii  ffaaiitt  ppaarrtt  qquuee  ccee  ssuujjeett  sseerraa  

ddiissccuuttéé  lloorrss  ddeess  aarrrrêêttss  ppééddaaggooggiiqquueess  ddee  sseepptteemmbbrree  ppoouurr  qquuee  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  

ssooiieenntt  eenn  mmeessuurree  dd’’aavvaanncceerr  qquuaanndd  mmêêmmee,,  eett  qquu’’iillss  ddiissccuutteerroonntt  aauussssii  ddee  llaa  

mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  ddee  rreejjooiinnddrree  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  hhoorrss  ddeess  hheeuurreess  ddee  ccllaassssee  ((eenn  ccaass  

dd’’eennffaanntt  mmaallaaddee))..  

  

hh))    MMmmee  GGaarriiééppyy  ss’’iinnffoorrmmee  ssii  ddee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  aauurraa  eennccoorree  lliieeuu  ssuurr  ll’’hheeuurree  dduu  

ddiinneerr..  MMmmee  MMeeuunniieerr  lluuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  lleess  ttââcchheess  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  oonntt  ddûû  êêttrree  

mmooddiiffiiééeess  eett  qquuee  ccee  nn’’eesstt  ppaass  aauu  pprrooggrraammmmee  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  DDee  pplluuss,,  eellllee  

mmeennttiioonnnnee  qquuee  cceettttee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrree  eett  qquu’’eelllleennee  vveeuutt  ppaass  

ssuurrcchhaarrggeerr  lleess  eennffaannttss..    

  

1111..  LLeevvééee  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  

  

LLaa  lleevvééee  dd’’aasssseemmbbllééee  àà  1199  hh0055,,  eellllee  eesstt  pprrooppoossééee  ppaarr  MMmmee  MMaarriiee--ÈÈvvee  TTeessssiieerr  CCoolllliinn  

eett  aapppprroouuvvééee  uunnaanniimmeemmeenntt..  

  

    


