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Aanwezig:

DINSDAG 9 JUNI 2015

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

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

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Facultatieve verlofdagen 2015-2016.
3. Lestijdenpakket 2015-2016. (*)
4. Navorming 2015-2016. (*)
5. Aanpassing kostprijs middagmaal. (*)
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 3 maart 2015 wordt goedgekeurd.

2. Facultatieve verlofdagen 2015-2016.
Voor het schooljaar 2015-2016 worden in samenspraak met de andere schoolnetten van
Kruishoutem maandag 5 oktober 2015 en maandag 6 juni 2016 als lokale verlofdagen genomen.
Er kon niet worden ingegaan op een eerder gestelde vraag van de oudergeleding om ook eens een
vrijdag als lokale verlofdag te nemen.

3. Lestijdenpakket 2015-2016 (*).
De aanwending van het lestijdenpakket 2015-2016 wordt door de directeur toegelicht.
 Na de opendeurdag van 6 juni 2015 tellen we 106 kleuters. Het schoolbestuur heeft een
maximumcapaciteit van 115 kleuters bepaald. Dit is berekend op het oppervlakte van de
klassen: 4x25 kleuters en 1x15 kleuters. In de 2de kleuterklas zal een mix gemaakt worden
van de jongste kinderen van 2011 en de oudste kinderen van 2012.
 In het lager zijn er 167 leerlingen ingeschreven. We hebben 207 lestijden (LT) ter beschikking,
goed voor 8,5 voltijdse leerkrachten. 2 klassen kunnen volledig opgesplist worden en 1 klas
met halftijdse hulp. Voor de efficiënte werking van de school heeft het schoolbestuur beslist
om 7/24 Tivoli-uren (lestijden betaald uit werkingsmiddelen) toe te staan. Dit worden 2
lestijden voor de juf lichamelijke opvoeding Gretel Gevaert en 5/24 voor juf Tilly Van
keirsbulck.





Het is niet de bedoeling om bij deze prachtige nieuwbouw containers te plaatsen. Maar voor
het eerstvolgende schooljaar kunnen er geen kleuters geweigerd worden, omdat er geen
voorrangsregel was opgemaakt voor dat schooljaar. Het schoolbestuur werkt samen met OVSG
een tekst uit over hoe de inschrijving voor het schooljaar 2016-2017 wettelijk moet verlopen.
Over het M-decreet – dat iedereen toegang geeft tot het gewoon onderwijs - heeft de
gemeenteschool nog geen vraag gekregen van ouders.

4. Navorming 2015-2016 (*).
Voor de leerkracthen van het lager wordt een navorming door AVSG gegeven over technologie:
"Aha, zo werkt het".
Voor de kleuterjuffen is er een navorming over kleuters met ontwikkelingsvoorsprong, door Tessa
Kieboom.
De halve studiedag in eigen beheer zal benut worden om te bekijken hoe de info uit beide
vormingen in de school kan toegepast worden. De juiste data liggen nog niet vast, ze zullen op de
verlofkalender worden meegedeeld.

5. Aanpassing kostprijs middagmaal. (*)
De prijs van de middagmalen (2,30 euro voor kleuters en 2,80 euro voor lager) blijft behouden,
aangezien de prijzen van de traiteur niet wijzigen.

6. Varia.
Rekening houdend met het grotere aantal kleuters, stelt men de vraag of het nog verantwoord is
om slechts met 1 leerkracht toezicht te houden op de kleuterspeelplaats. Dit zal besproken
worden op de volgende personeelsvergadering.
In de naschoolse opvang zijn er tussen 16u en 17u tot wel 110 kinderen. Sommige kinderen zijn
een deel van die tijd in de huiswerkbegeleiding, maar formeel vallen ze sowieso onder de opvang
van Komma (de ouders betalen ook aan Komma voor deze opvanguren). In het contract met
Komma vzw staat dat er minstens 1 begeleider per 40 kinderen moet zijn. Het schoolbestuur heeft
aan Komma gevraagd meer begeleiding te voorzien en volgt dit verder op.
Ondanks tijdige aankondigingen in Eierdopje en nieuwsbrief bleken sommige ouders toch niet te
begrijpen dat de ‘Boekenfoor’ eigenlijk een ‘schoolfeest’ was. Aan de timing en de hoeveelheid
communicatiemiddelen hoeft er niets te veranderen, maar de omschrijving kan soms duidelijker.
Bijvoorbeeld over het afscheid van het 6de leerjaar weten sommige ouders niet wat ze mogen
verwachten. De uitnodiging met meer info volgt nog, maar dat mocht eventueel wat vroeger.
In de toekomst moeten de brieven misschien volgens een vast stramien opgemaakt worden, zeer
gestructureerd.
Anderzijds mogen ouders natuurlijk ook altijd aan de leerkracht of de directeur extra uitleg
vragen als er iets niet duidelijk is.
Einde vergadering: 21u11.

Volgende vergadering: dinsdag 6 oktober 2015 om 20u.
Opgemaakt te Kruishoutem op 19/06/2015.
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