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Aanwezigen:

Marleen Everaert, Nele Vanhoutte, Geert De Clercq : leden-leerkrachten
Bea Gheeaert: leden lokale gemeenschap
Kristof Meere, Els Verbeke, Annelies Vroman: leden-ouders
Peter Berlamont: waarnemend directeur
Karline Rogiers: secretaris
Hannelore Verzele: schoolbestuur, Schepen van Onderwijs

Verontschuldigingen: Sabine Van Den Heede, Johan Van Cauwenberghe
Agenda :
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Instaplestijden kleuteronderwijs.
3. Lestijdenpakket 2014-2015.
4. Verlenging scholengemeenschap 2014-2020.
5. Bestellingen via scholengemeenschap.
6. Opvang.
7. Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 7 oktober 2013 wordt bij consensus goedgekeurd.
2. Instaplestijden kleuteronderwijs
Op de teldatum van 10 maart tellen we 83 kleuters. Dit is een stijging van 13 lestijden
ten opzichte van de telling van 1 oktober. Voor 8 instaplestijden wordt een nieuwe juf
aangesteld. De 5 lestijden werkingsmiddelen worden vervangen door instaplestijden.
3. Lestijdenpakket 2014-2015.
Een raming van de aanwendig van het lestijdenpakket 2014-2015 wordt door de
waarnemende directeur toegelicht.
- Op 1 februari tellen we 81 kleuters = 111 LT + 2 SES lestijden = 113 LT is een stijging
van 13 lestijden ten opzichte van 1 oktober 2013 (vorige telling).
- Voor het lager tellen we 145 lln = 186 LT + 6 SES lestijden is samen 192 LT = zelfde
aantal als op 1 oktober 2013.
De verdeling van de klassen zal in een volgende schoolraad besproken worden.

4. Verlenging scholengemeenschap 2014-2020.
Voor de komende 6 jaar wordt de samenwerking tussen de schoolgemeenschappen
verlengd. Deze verlenging werd reeds besproken in het beheerscomité en wordt ter
goedkeuring aan de schoolraad voorgelegd. Deze geeft een gunstig advies betreffende
de verderzetting van de scholengemeenschap Schelde/Leie.
5. Bestellingen via scholengemeenschap.
Zoals de voorbije jaren zal de aankoop van schoolbenodigdheden via een gezamenlijke
aankoop door de scholengemeenschap gebeuren.
6. Opvang
Gemeentebestuur en Komma vzw maakten enkele afspraken i.v.m de opvang:
− Sofie vervult geen administratieve taken tijdens de opvanguren, wanneer er meer dan
20-25 kinderen in de opvang zijn.
− De gemeente heeft geen extra budget voor een extra begeleider.
− Facturatie blijft per 1/2 u. Per kwartier factureren is te omslachtig.
− Kinderen die vóór 8u binnenkomen en om 8u naar buiten gaan, betalen dus tot 8.15 u.
− Kinderen die na 16u15 naar huis gaan, betalen voor elk begonnen halfuur aan Komma
vzw, ook voor de tijd dat ze in de huiswerkbegeleiding zitten (godsdienstklas en klas
van 6de leerjaar).
− Er wordt de kans geboden al zittend te eten. Gezamenlijk eerst de kleuters en rond
17 u het lager.

7. Varia
Middagpauze
- Elk kind heeft over de middag minstens een halfuur speeltijd, meestal een vol uur.
- Elke dag zijn er 6 kinderen die een halfuur afwassen. Het eerste halfuur zijn er drie
kinderen, het tweede halfuur zijn het drie andere kinderen.
- Wie Franse les heeft, moet die dag niet afwassen.
- Het afwassen gebeurt in een beurtrolsysteem, waardoor elk kind slechts ongeveer
1 keer per 5 weken moet afwassen.
Veiligheid rond de school
- Er zijn inderdaad veel auto’s die verkeerd parkeren, onder meer tot aan de poort.
- De politie heeft niet genoeg mankracht om regelmatig te controleren. Ze verdelen zich
over de scholen en kunnen maar af en toe langskomen.
- Meester Peter heeft in het begin van het schooljaar drie weken lang foutparkeerders
persoonlijk aangesproken of een briefje onder de ruitenwisser gestopt.
- Foutparkeerders zullen opnieuw aangesproken worden.
- De signalisatie zal nog worden verbeterd, zodat het duidelijk is dat er daar niet mag
geparkeerd worden. Onder meer komt er een blauwe fietssuggestiestrook.
- De verkeersgroep in de school zal bekijken hoe de ouders het beste overtuigd kunnen
worden om juist te parkeren.
- Kinderen die thuis eten, mogen pas om 12u45 terug op school zijn, anders moeten
ze remgeld betalen.

Brandveiligheid
Er is een voorlopig verslag van de brandweer. Er zijn al verschillende punten aangepakt,
aan de andere opmerkingen wordt nog gewerkt. Directie, gemeentebestuur en brandweer
volgen dit samen op. Daarna komt er een definitief verslag. Ouders die dat willen, mogen
het verslag komen inzien bij de directeur.
Examenperiode
Een ouder vraagt om op het rapport ook de punten van het trimester te laten meetellen.
Dit is al het geval. Tussentijdse toetsen en eindtoetsen worden samen verrekend voor
het trimester- en eindrapport.
Activiteiten op school
Er wordt opgemerkt dat er veel activiteiten worden ingericht, waarop ouders telkens
verwacht worden en waaraan leerkrachten telkens meehelpen. De schoolraad stelt voor
om bepaalde activeiten af te bouwen of om de twee jaar te organiseren.
Eetfestijn
Zeer goed verlopen en zeer lekker. Veel positieve reacties.

Einde vergadering: 21u30.

Volgende vergadering : Dinsdag 17 juni 2014.

Opgemaakt te Kruishoutem op 04/04/2014.
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