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Aanwezig:

DINSDAG 6 OKTOBER 2015

Marleen Everaert, Geert De Clercq, Nele Vanhoutte: leden-leerkrachten
Kristof Meere, Els Verbeke, Annelies Vroman: leden-ouders
Bea Gheeaert: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur

Verontschuldigd: Johan Van Cauwenberghe, Sabine Van Den Heede: leden lokale gemeenschap
Karline Rogiers: secretaris

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Actualisatie lestijdenpakket 2015-2016.(*)
3. Schoolreglement.(*)
4. Jaarplanning schoolraad.
5. Opvolging variapunten vorige vergadering
6. Varia
(*) Agendapunt dat past onder een thema waarvoor de schoolraad wettelijk bevoegd is.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 9 juni 2015 wordt goedgekeurd.

2. Actualisatie lestijdenpakket 2015-2016.
De berekening van de lestijden werd reeds besproken op de vergadering van maart 2015. De
directie licht de verdeling van de lestijden en welke leerkrachten in welke klas staat toe. Dit is de
klasverdeling:
- 1e + 2de kleuterklas
- 1e kleuter + peuter A
- 1e kleuter + peuter B
- 2e kleuter
- 3e kleuter
- 1e leerjaar A
- 1e leerjaar B
- 2e leerjaar
- 3e leerjaar A
- 3e leerjaar B
- 4e leerjaar
- 5e leerjaar
- 6e leerjaar

Meester Hans heeft geen eigen klas meer. Hij geeft de godsdienstles in het klaslokaal van de
leerlingen; zo was het ook in het vorige gebouw.
Het gemeentebestuur (= schoolbestuur) vult het lestijdenpakket aan met zeven Tivoli-uren
(betaald met werkingsmiddelen van de school in plaats van gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid). Het is nog steeds de ambitie van de gemeente om het aantal Tivoli-uren te reduceren
tot nul.
Het leerlingenaantal is de laatste twee jaren sterk gestegen, maar er is geen noodzaak om een
inschrijvingsstop te organiseren. Alle kinderen die zich komen inschrijven voor het volgende
schooljaar, zullen toegelaten worden.

3. Schoolreglement. (*)
Het schoolreglement werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 september 2015.
De directeur legt uit wat er veranderd is. Het bedrag van de maximumfactuur is gewijzigd naar 45
euro voor kleuters en 85 euro voor leerlingen lager onderwijs, zoals wettelijk voorgeschreven.
De schoolraad keurt het schoolreglement goed. De school zal het op de website plaatsen. Aan de
gezinsoudsten wordt een brief meegeven voor de ouders, om te laten ondertekenen ter
kennisname.
De school zal proberen om toekomstige wijzigingen aan het schoolreglement vóór de start van een
schooljaar te laten goedkeuren door gemeenteraad en schoolraad. Op die manier kunnen ouders
het nieuwe schoolreglement al op 1 september krijgen, ter ondertekening.

4. Jaarplanning schoolraad.
Data volgende vergaderingen:
- dinsdag 1 maart 2016 om 20 uur
- dinsdag 21 juni 2016 om 20 uur

5. Opvolging variapunten vorige vergadering.
1. Aantal leerkrachten op de speelplaats: nog geen wijziging.
Op de speelplaats van het lager houden 2 leerkrachten toezicht en dat is voldoende.
Wij onderzoeken of er op de kleuterspeelplaats voldoende toezichters zijn. Dit wordt
besproken in de eerstvolgende personeelsvergadering.
2. Aantal begeleiders van Komma: nog geen wijziging.
De ouders blijven bezorgd dat er te weinig begeleiders zijn voor het grote aantal
kinderen. Hoe meer kinderen, hoe meer inkomsten Komma heeft: daarmee moeten zij
toch een derde persoon kunnen betalen, zoals contractueel afgesproken met het
gemeentebestuur (namelijk 1 begeleider per 40 kinderen).
De directeur zal aan Komma de aanwezigheidslijsten vragen, om te berekenen hoe vaak er
méér dan 80 kinderen aanwezig zijn.
Een ouder vraagt zich af of de leerkrachten die instaan voor de huiswerkbegeleiding, een
vergoeding kunnen krijgen. Op dit moment is dat niet het geval, maar worden zij wel op
andere momenten vrijgesteld. De directeur zal de wettelijke voorwaarden voor een
eventuele vergoeding onderzoeken.
3. Brieven: sjabloon is beschikbaar.
Els heeft een sjabloon gemaakt voor de brieven aan de ouders, met een vaste hoofding
(wat, wanneer, voor wie) en een luikje “praktische informatie”. Het secretariaat gebruikt
het sjabloon al. De directeur zal het aan de leerkrachten voorstellen tijdens de
personeelsvergadering.

6. Varia
Geen variapunten.

Einde vergadering: 21u45.

Volgende vergadering: dinsdag 1 maart 2016 om 20u.

Opgemaakt te Kruishoutem op 19/10/2015.

Karline Rogiers
secretaris
gemeenteschool@kruishoutem.be

Els Verbeke
voorzitter
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