VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 16 MEI 2017
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clercq, Marleen Everaert, Nele Vanhoutte : leden-leerkrachten
Kristof Meere, Pieter Van Oost, Annelies Vroman: leden-ouders
Bea Gheeraert, Edwin De Poortere, Claudine Rogge: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: geen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

vastleggen van de voorzitter
aanduiden van de secretaris
vastleggen huishoudelijk reglement
capaciteits(her)bepaling
varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 7 maart 2017 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.
2. Aanduiden van de voorzitter.
Voor de geleding lokale gemeenschap werden Bea Gheeraert, Edwine De Poortere en
Claudine Rogge voorgedragen.
De taakbeschrijving van de voorzitter wordt door de directeur voorgelezen.
Er wordt bij consensus beslist dat Edwin de Poortere de nieuwe voorzitter wordt voor de
komende 4 jaar van september 2017 tot 2021.
3. Aanduiden van de secretaris.
De huidige secretaris Karline Rogiers zal het secretariaatswerk verder zetten.
4. Vastleggen huishoudelijk reglement.
De directeur overloopt het huidig huishoudelijk reglement. Er wordt niets gewijzigd, alles
blijft hetzelfde voor de komende 4 jaar.

5. Capaciteits(her)bepaling.
Elke basisschool in Vlaanderen is verplicht de capaciteit te bepalen en bekend te maken, de
school bepaalt zélf haar capaciteit. Dat doet ze vòòr de start van de inschrijvingen, deze
dient ook bekend gemaakt te worden aan alle belanghebbenden (CLB, ouders, …). Een

school kan altijd een capaciteit verhogen na de start van de inschrijvingsperiode; ze kan ze
evenwel nooit verlagen.
Vandaag bestaat de huidige capaciteitsbepaling voor de kleuterafdeling op 115, voor het
lager onderwijs op 200 leerlingen. De draagkracht van de school noopt ons tot het overgaan
tot het herbepalen van onze capaciteit.
Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, is het aangewezen dat we de capaciteit1 van 24
kleuters/leerlingen per geboortejaar niet overschrijden, tenzij in bepaalde schooljaren
bewust gekozen wordt voor een (b)dubbelklas. Immers, het is mogelijk om 2 klassen per
leerjaar2 uit te bouwen. Dit heeft geen negatieve gevolgen op vlak van personeelsbezetting.
Voor schooljaar 2018-2019 gaat het dan om onderstaande capaciteit:
Situatie 2018-2019
Geboortejaar 2016
Geboortejaar 2015
Geboortejaar 2014
Geboortejaar 2013
totaal

Capaciteit:
24
24
24
24
96

Verwacht aantal:
23
26
29
24

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
totaal

24
24 + 24
24
24
24 + 24
24
192

32
27
30
29
45
28

De capaciteit per klas en geboortejaar kan jaarlijks worden bijgestuurd, afhankelijk van de
instroom, de uitstroom en de vrije ruimte vb. wanneer een dubbele klas uitstroomt in het 6e
leerjaar. We zijn er ons van bewust dat dit inschrijvingsbeleid zich op korte termijn zal
laten voelen in de kleuterafdeling, aangezien de naar school gaande kinderen nooit kunnen
geweigerd worden, ook al is er sprake van meer dan 24 kinderen per klas. Leerlingen die
vandaag naar school gaan, kunnen nooit geweigerd worden op basis van capaciteit.
INSCHRIJVINGSBELEID 2018 – 2019
Uitgangspunten om het inschrijvingsbeleid uit te bouwen zijn:
1) Voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde leefentiteit (‘broers & zussen’) en
voor kinderen van het personeel
Dat betekent dat we er bewust voor kiezen dat broertjes en zusjes altijd kunnen
worden ingeschreven, ook al zou de capaciteit van 24 overschreden worden. We
vinden het immers belangrijk dat ouders hun kinderen samen naar school kunnen
laten gaan.
2) In het kader van het optimaliseren van het inschrijvingsproces, worden de
resterende vrije plaatsen ingevuld a.d.h.v. een aanmeldingsprocedure. Voor de
effectieve toewijzing na aanmelding wordt het criterium ‘domicilieadres van het
kind – afstand school’ gehanteerd.
Dit betekent dat we er bewust voor kiezen dat gezinnen die dichter bij de school
wonen, meer kansen hebben school te lopen in de gemeenteschool, dan gezinnen die
verder af wonen. We hebben immers het geluk dat we in de gemeente nog 5 andere
kwaliteitsvolle scholen hebben.
Een aanmeldingsprocedure betekent dat ouders zich in een eerste fase kunnen
aanmelden (dit vermijdt dan ook fysieke wachtrijen). Eens de aanmeldingsperiode
voorbij, worden de kandidaat-leerlingen geordend op basis van afstand tot de
school. Dat betekent dus dat het géén zin heeft om zich als eerste aan te melden
aan de school, immers, afstand wordt het enige criterium. Deze
1

Met capaciteit wordt bedoeld het aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als een
maximaal aantal kleuters/leerlingen
2
Dit kan uiteraard ook over een kleuterklas gaan.

aanmeldingsprocedure houdt evenzeer de verplichting in te werken met een dubbele
contingentering : we moeten een aantal plaatsen vrijhouden voor
indicatorleerlingen3.
De huidige relatieve aanwezigheid van indicator vs niet-indicatorleerlingen op onze
school bedraagt 7-93%. Het lijkt ons billijk & opportuun om deze capaciteit uit te
breiden naar 15-85%. Dit betekent op een klascapaciteit van 24 leerlingen, 4 plaatsen
voor indicatorleerlingen en 20 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. LET WEL; deze
bepaling geldt enkel voor de instroomjaren (peuter, 1e kleuter en 1e leerjaar).
PLANNING INSCHRIJVINGEN 2017-2018 VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019
In concrete betekent dit de volgende timing voor het inschrijven in onze gemeenteschool:
- Voorrangsgroepen (kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van het
personeel) schrijven zich in tussen 6/11/2017 en 1/12/2017
- Vanaf maandag 8/1/2018 worden het aantal vrije plaatsen 4(in beide contingenten)
bekend gemaakt via de website van de school
- Van maandag 8/1/2018 t.e.m. vrijdag 9/2/2018 loopt de aanmeldingsperiode voor
ouders.
- Tussen 9/2/2018 en 19/2/2018 wordt een rangschikking opgemaakt van de
aangemelde kinderen op basis van het criterium ‘domicilieadres kind – afstand
school’.
- Vanaf maandag 19/2/2018 t.e.m. woensdag 28/2/2018 worden ouders die zich
aangemeld hebben gecontacteerd.
- Vanaf donderdag 1/3/2018 t.e.m. vrijdag 16/3/2018 worden de resterende vrije
plaatsen ingevuld door effectieve inschrijving (aanvullen & opvullen contingenten)
- Van maandag 19/3/2018 – 31/3/2018 wordt een eventuele overcapaciteit bepaald.
Indien nodig en/of wenselijk wordt eveneens bepaald of de capaciteit moet
verhoogd worden.
Deze procedure wordt op de gemeenteraad van 3 juli ter goedkeuring voorgelegd.

6. Varia
• verkeerssituatie : nog veel slecht geparkeerde auto's. Volgend schooljaar wordt
propaganda gemaakt om mee te gaan met rang tot aan Elckerlyc. Eventueel vragen aan
gemeente om er een schoolstraat van te maken.
• In totaal werd 652,30 € opgehaald met de rostpot.

Einde vergadering: 21u30.
Volgende vergadering : woensdag 21 juni 2017
Opgemaakt te Kruishoutem op 8/06/2017

Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be
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Een indicatorleerling is een leerling die aan 1 van deze 2, of aan beide indicatoren voldoet:
-

4

Het gezin ontving een schooltoelage tijdens het schooljaar vòòr het schooljaar waarvoor de
leerling zich inschrijft, of tijdens het schooljaar daarvoor
de moeder heeft géén diploma secundair onderwijs, getuigschrift van het tweede jaar van de
derde graad, of daarmee gelijkgesteld studiebewijs

Met ‘vrije plaatsen’ wordt bedoeld de capaciteit, verminderd met het verwacht aantal zittende
leerlingen op basis van de gegarandeerde schoolloopbaan, verminderd met het aantal in de
voorrangsgroepen ingeschreven leerlingen.

