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1. Werking ouderwerkgroepen
De ouderwerkgroep van de Kloosterstraat stelt voor om de bijdragen die de verschillende
ouderwerkgroepen aan de school geven gelijk te brengen.
Momenteel is dat niet zo, de bijdragen voor de sintcadeaus op de Bergwegel liggen bijvoorbeeld
hoger dan die in de Kloosterstraat en dat roept vragen op bij sommige leerkrachten en leden van de
ouderwerkgroep.
Er wordt gezegd dat iedere ouderwerkgroep hier zelfstandig kan over beslissen maar voor
gemeenschappelijke meerdaagse uitstappen kan er een vast bedrag afgesproken worden.
Concreet wordt de vraag gesteld door de ouderwerkgroep van de Kloosterstraat om de bijdrage voor
de zeeklas van 20€ te verhogen. Het is de bedoeling dat de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar
kaarten verkopen als extra steun voor de zeeklassen. De directeur zal bekijken of er met die 2
bijdragen nog een tekort is, indien wel kan de bijdrage van de ouderwerkgroep verhoogd worden tot
bijv. 25€.
2. Herverkiezing schoolraad
De herverkiezing van de schoolraad wordt decretaal bepaald. Er zijn ver schillende mogelijkheden in
dit verband. Indien er een ouderraad is op school, worden mensen uit die raad aangesteld om te
zetelen in de schoolraad.
In de schoolraad zetelen 9 vaste leden; 3 leerkrachten (uit elke afdeling 1), 3 ouders (uit elke afdeling
1) en 3 onafhankelijke leden samen met de Schepen van Onderwijs en de directeur.
Over 2 weken vindt de laatste schoolraad in de huidige samenstelling plaats.
De daarop volgende vergadering zal met de nieuwe samenstelling zijn.
Voor Lemberge neemt Anita Lievens ontslag, zij zal vervangen worden door Kris De Loor.
Voor de Bergwegel blijft Ilse Mathys waarschijnlijk de vertegenwoordiger. Zij zal wel informeren
binnen de afdeling of er nog interesse is.
Voor de Kloosterstraat zal Vanessa De Vuyst vervangen worden door Saskia Bracke.
3. Werking snelheidsmeter
De snelheidsmeters die momenteel in de Kloosterstraat en Burgemeester Van Gansberghelaan staan
zijn van de politiezone en niet van de school zoals sommigen dachten.
De school kocht ook een snelheidsmeter aan maar die moet nog geïnstalleerd worden. Het is de
bedoeling dat die meter om de 6 weken verplaatst van afdeling en afwisselend in beide richtingen
wordt geplaatst.
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Voor de afdeling Lemberge wordt gezegd dat hij dichter bij de school moet staan dan dat nu het
geval is.
Aansluitend wordt de vraag gesteld hoe het staat met het gebruik van de smartphones om
verkeersinbreuken die worden vastgesteld te fotograferen. De directeur zal dit navragen bij juffrouw
Soraya.
4. Logopedie
Er zouden 7 van de 15 leerlingen in het 3de leerjaar van de afdeling Bergwegel logopedie volgen. Hier
worden vragen bij gesteld omdat dit toch wel een hoog aantal is.
De directeur meldt dat er op de ganse school 26 van de 480 leerlingen logo volgen, wat een normaal
aantal is. Van dit aantal heeft ook niet iedereen leesproblemen, het kan ook gaan om
uitspraakproblemen of rekenproblemen.
In die klas blijken er 6 van de 24 leerlingen (3de en 4de leerjaar) logopedie te volgen, details over de
aard van het probleem zijn hier niet bekend.
De directeur geeft in dit verband mee dat in gans Vlaanderen een leesmethode wordt gebruikt met
hetzelfde inzicht en gebaseerd op hetzelfde onderzoek.
Logopedie voor het verhelpen van leesproblemen zou volgends een andere methode werken.
De school heeft zich verdiept in onderzoek omtrent 'leren lezen' en kwam hierdoor tot nieuwe
inzichten en een nieuwe werkwijze. Leren lezen doe je best in groep, vandaar dat minder wordt
overgegaan tot individuele begeleiding bij problemen. De resultaten zijn spectaculair.
Het systeem van de leesmama's kan misschien toch een oplossing zijn voor de klas in de Bergwegel,
dit kan op eigen initiatief en in samenspraak met de juf nog worden georganiseerd (wel dient er
begeleid te worden via 'koorlezen' en goede voorbereiding is vereist).
5. Varia










Zijn ouders die instaan voor vervoer bij activiteiten verzekerd door school? Ja, de verzekering valt
volledig onder school. Wat als ouders die instaan voor dat vervoer zich niet houden aan de
verkeersregels? Dit moet gemeld worden aan de directeur zodat dit kan besproken worden.
Kan het hekken in Lemberge in afwachting van het nieuwe gebouw hersteld worden? Er wordt
voorgesteld om het hekken te sluiten (in functie van veiligheid) maar dan zullen sommigen
misschien klagen dat ze iets verder moeten stappen.
Is er een mogelijkheid om de afdeling Lemberge te voorzien van een mobiele telefoon na de
inname van het nieuwe gebouw? Dat kan geen probleem vormen en zal bekeken worden.
Is er al een zicht op de organisatie van de laatste werkdag? Voor Lemberge is dat niet het geval,
want de school zal waarschijnlijk tijdens de laatste schoolweek moeten leeggehaald worden.
Voor de andere afdelingen, gaan de kinderen naar de klas tussen 8u30 en 10u15. Tussen 10u15
en 11u45 mogen de ouderwerkgroepen iets organiseren indien ze dat wensen.
Er wordt gemeld dat er bij afwezigheid van de leerkracht die de rang Regi moet begeleiden geen
vervanging is. De directeur meldt dat er nu een vervangingsrooster werd opgesteld.
In de afdeling Lemberge zouden er sommigen kinderen klagen dat ze nog honger hebben na de
warme maaltijd (vooral op donderdag en vrijdag). De directeur zal dit navragen.
Komen er nog kindjes bij in de 2de en 3de kleuterklas op de afdeling Bergwegel? Neen.
In Lemberge zijn er een aantal nieuwe anderstalige leerlingen die geen voorkennis hebben van
het Nederlands. Kan dat? Sommigen maken zich zorgen dat hierdoor het niveau naar beneden
gehaald wordt. De regel is zo dat als de leerlingen van het eerste leerjaar instappen, ze eerst naar
de derde kleuterklas moeten. Als ze op een andere leeftijd instappen, kan dat in het jaar van hun
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leeftijd. Er mogen sowieso geen kinderen geweigerd worden. Dat het niveau naar beneden zou
gehaald worden, wordt ontkend. Normaal begaafde kinderen zitten na 1 jaar op hetzelfde niveau
als de andere kinderen.
Het weggetje naar het hekken in de Bergwegel ligt er heel slecht bij door de
weersomstandigheden de laatste tijd. De directeur zal bekijken wat hieraan kan gedaan worden.
Inschrijvingsbeleid: het inschrijvingsbeleid dat wordt vastgelegd treedt pas het jaar nadien in
werking. Vanaf volgend schooljaar zal dus de regel gelden dat er maximum 24 leerlingen per klas
in de Kloosterstraat en de Bergwegel (en 10 per geboortejaar of leerjaar in Lemberge) worden
toegestaan. Dit jaar is een overgangsjaar, waardoor in sommige klassen dit aantal overschreden
wordt.
Inschrijvingen: Vanaf 4/3 kunnen broers en zussen ingeschreven worden. Voor Lemberge zullen
alle plaatsen zo ingenomen worden, voor de andere afdelingen is dat niet het geval dus mensen
moeten niet gehaast zijn om in te schrijven. Op 22/4 kunnen dan alle andere kinderen
ingeschreven worden. Die ouders nemen best contact op met de directie.
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