VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD

Gemeenteschool Kruishoutem

woensdag 15 oktober 2014

Passionistenstraat 25, 9770 KRUISHOUTEM
Tel. 09/381.06.70
Fax 09/381.06.79
E-mail: gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezigen: Marleen Everaert, Geert De Clercq : leden-leerkrachten
Bea Gheeaert, Johan Van Cauwenberghe : leden lokale gemeenschap
Kristof Meere, Els Verbeke, Annelies Vroman: leden-ouders
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris
Hannelore Verzele: schoolbestuur, Schepen van Onderwijs
Verontschuldigingen: Nele Vanhoutte, Sabine Van Den Heede
Agenda :
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Actualisatie lestijdenpakket 2014-2015.
3. Schoolreglement.
4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
5. Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van dinsdag 17 juni 2014 wordt goedgekeurd.

2. Actualisatie lestijdenpakket 2014-2015.
De juf van lichamelijke opvoeding, Gretel Gevaert, kreeg 1 lestijd bij in het lager zodat het eerste
leerjaar voor turnen ook kan gesplitst worden. Deze lestijd wordt met werkingsbudget betaald.

3. Schoolreglement.
Naast de vermelding van de wettelijk toegelaten maximumbijdrage voor de scherpe en minder
scherpe maximumfactuur moeten de prijzen van de vrijblijvende uitgaven ook vermeld worden in
het schoolreglement, zoals maaltijden, remgeld, drankjes, opvang, nieuwjaarsbrieven, turnkledij.
Opmerkingen en vragen over het schoolreglement
 De aankoop van de nieuwe turnkledij is niet verplicht. Aan de ouderwerking wordt gevraagd
turnkledij ter beschikking te stellen voor minderbedeelde kinderen. Ook zou er in het begin van
elk schooljaar een ruilbeurs georganiseerd kunnen worden door de ouders.
 De school prefereert gezonde tussendoortjes, zoals fruit of een droge koek zonder chocolade.
Dit heeft eens in een nieuwsbrief gestaan in april 2013, maar wordt het best regelmatig
herhaald en kan ook in de infobrochure. Aan de traiteur wordt gevraagd om zoveel mogelijk
gezonde desserts te voorzien.





In de school is het altijd verboden te roken, ook op de speelplaats en ook buiten de lesuren.
Tijdens activiteiten met ouders wordt dit het best aangegeven met bordjes op de speelplaats.
Ook wordt nog eens gemeld aan de ouderwerking. Misschien kan (tijdens activiteiten) een asbak
op de parking staan, om te vermijden dat veel peuken op de grond terechtkomen.
De maximumcapaciteit moet niet meer in het schoolreglement vermeld worden. De school mag
overigens méér kinderen aanvaarden, op voorwaarde dat dit pedagogisch en organisatorisch
verantwoord is. Het schoolbestuur volgt dit nauwgezet op en voorlopig is er geen
inschrijvingsstop of voorrangsregeling nodig. Het is nu wachten op de telling van 1 februari 2015.

4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
Volgende vergaderingen van de schoolraad worden voorzien op dinsdag 3 maart 2015 en dinsdag
9 juni 2015 om 20.00 u.

5. Varia
-

-

-

-

Dit schooljaar is een van de grote projecten het verderzetten van het traject lezen.
Er werd een werkgroep opgericht om de nieuwsbrief samenstellen. Ouders zullen hierin lezen
over de voorbije en de komende activiteiten. Ook kunnen pedagogisce projecten hierin
toegelicht worden.
Het vierde leerjaar maakt dit jaar huiswerk gedeeltelijk op de computer via de website
kweetet.be. Dit is enkel voor de handboeken van uitgeverij Die Keure. De kinderen krijgen
een taak om binnen een bepaalde termijn af te werken. Juf controleert wie klaar is, hoe lang
de leerling gewerkt heeft en welke fouten er gemaakt zijn. Kinderen die in de opvang
blijven, en kinderen die thuis geen computer hebben, kunnen de laptops van de school
gebruiken. De serverproblemen die zich in het begin voordeden, zijn nu opgelost.
Aanleg speelplaats lager: de toestellen zijn geleverd. Er zijn twee werkmannen van de
gemeente gevraagd om deze te installeren.
Meer kinderen kiezen voor zedenleer, dit is een algemene tendens binnen de
schoolgemeenschap. Het is niet duidelijk of het de ouders zijn die kiezen, of de kinderen
zelf.
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad moet in een volgende vergadering aangepast
worden daar het decreet sterk veranderd is. De schoolraad moet geen ‘advies bij consensus’
meer geven. Wel moet het schoolbestuur aan de schoolraad vragen om te ‘overleggen’ over
geplande beslissingen. De verschillende standpunten worden dan neergeschreven in het
verslag en op die manier meegedeeld aan het schoolbestuur (dat overigens – via de schepen
van onderwijs – deelneemt aan het overleg). De directeur vande school en de voorzitter van
de schoolraad zullen een tekst voorbereiden en per e-mail aan de leden bezorgen, ter
nalezing vóór de volgende vergadering.

Einde vergadering: 21u15.
Volgende vergadering: Dinsdag 3 maart 2015.
Opgemaakt te Kruishoutem op 17/10/2014.

De secretaris,
Karlien Rogiers

De voorzitter,
Els Verbeke

