Ouderraad 29/10/2014
Aanwezig :
Ouders :
Tine Maeyens, Monica Dobbelaere, Els Marchand, Ellen De Keyser, Bjorn Wulgaert,
David D'Hondt, Stefaan Decaluwe, Wim Ornelis, Nico De Schepper
Vanaf Deel II : Els Sys (Directrice) en Sophie Lejeune (zorgcoördinator en tot 1/11
waarnemend directeur)
Verontschuldigd :
Ouders : Kris De Loor, Kurt Baes
Ellen De Keyser is nieuw lid als vervanger van Bart Velghe die geen lid meer is van de ouderraad
voor afdeling Bergwegel wegens schoollopen van kind in andere vestigingsplaats.
Tine Maeyens is nieuw lid voor afdeling Kloosterstraat als vervanger van Jo Truye die ontslag
genomen heeft uit de de ouderraad.
Vergadering
Geldigheid/Uitnodigingen
Vraag wordt gesteld of de ouderraad kan doorgaan gezien de manier van uitnodigen in vraag werd
gesteld.
Op het einde van de vergadering zal een nieuwe datum geprikt worden.
Bedoeling is wel om steeds voor een schoolraad een ouderraad samen te roepen.
Vervanger : wie niet kan komen nodigt zelf de opvolger uit en laat dit gewoon weten.
Alle verslagen worden eveneens aan de eerste drie opvolgers doorgestuurd.
Deel I : duur wordt beperkt tot 21u
1. Balans ouderraad vorig schooljaar
Focus lag teveel op de organisatie naar volgend schooljaar toe.
Dit zal vermoedelijk dit jaar niet meer het geval zijn gezien er nu al een idee is hoe dit kan
georganiseerd worden en het overleg hieromtrent tijdig kan opgestart worden.
Indien omtrent organisatie volgend schooljaar zich toch eenzelfde situatie zou voordoen voor de
afdeling Bergwegel, zullen de vertegenwoordigers in de ouderraad voor de afdeling Bergwegel dit
initieel bespreken met de directie buiten de ouderraad, om dan tijdens volgende ouderraad terug te
koppelen.
2. Ways of working ouderraad
Voorstel tot werken omtrent een aantal centrale punten per vergadering.
Als ouderraad meer focussen op een aantal aandachtspunten waarvan de opportuniteiten
meegestuurd werden met de uitnodiging.
Voor volgende vergadering wordt geopperd om te werken rond een thema.
Voor de volgende vergadering wordt de invulling van het pedagogisch project en het inzicht in de
algemene schoolwerking naar voor geschoven.
Dan komen zorgbeleid (pestbeleid) en verkeersveiligheid/mobiliteit aan bod.
Er zal voorafgaandelijk aan deze ouderraden aan de directie gevraagd worden om deze
vergadering voor te bereiden en ter zitting het thema toe te lichten.

Voor de eerste vergadering kan de directie en/of de zorgcoördinator en/of zorgleerkracht
uitgenodigd worden.
Het kan wel niet de bedoeling zijn dat info verdeeld worden die nu terug te vinden is op
bijvoorbeeld de website of de zorgkrant(jes). De vragen of bemerkingen dienen voorafgaandelijk
overgemaakt worden.

3. Doelstelling Ouderraad
De valkuil is te vervallen in algemeenheden.
De ouderraad mag geen luisterclub zijn.
Bedoeling is om de bezorgdheden van de ouders te vertalen naar de directie en de leden van de
schoolraad om na overleg een advies te geven die ook preventief bepaalde bezorgdheden en
verzuchtingen kan wegnemen.
De ouderraad is een doorgeefluik van bezorgdheden en verzuchtingen.
4. Schoolraad
Volgende schoolraad is 26 november, agenda is nog niet gekend.
Op de laatste schoolraad werd de evolutie van de leerlingen aantallen en klasverdeling naar
volgende jaren toe meegedeeld. Vooraleer te bespreken in de ouderraad zal iedere afdeling dit
afzonderlijk bekijken.
5. Aanpassing huishoudelijk reglement
- Uitnodigingen dienen verfijnd te worden.
Voorstel is om minimaal steeds voor een schoolraad een ouderraad te organiseren.
- Volgens het nieuwe decreet dient het huishoudelijk reglement vast te leggen hoe de nieuwe
ouderraad dient samengesteld te worden. Nieuwe decreet (http://www.ond.vlaanderen.be/
edulex/database/document/document.asp?docid=13504) is mee te sturen met verslag van deze
vergadering. In de voorgaande link zijn de aanpassing in het nieuwe decreet weergegeven in
het groen. Het zijn deze passages die nagezien dienen te worden.
- Mogelijkheid om opvolgers of bijkomende leden aan te duiden bij verzaken van de opvolgers
vooraleer de ouderraad ontbonden wordt.
6. Bijkomende vertegenwoordiger ouderraad afdeling Lemberg
Dit zal opgelost worden via een aanpassing aan het huishoudelijk reglement.
Deel II
Els Sys (Directrice) en Sofie Lejeune (zorgcoördinator en tot voor de herfstvakantie waarnemend
directeur) vervoegen de vergadering.
7. Facturatie
Er zijn nog steeds problemen met de facturen.
Vraag wordt gesteld of het systeem kan geoptimaliseerd worden ?
Voorbeeld wordt gegeven van een factuur van 139 € herleid wordt tot 19 €.
Momenteel is de software aangepast en staat op punt. De fouten worden gemaakt bij het opmaken
van de aanstiplijst. Door de school zal afgepoetst worden of een nieuwe module aangekocht kan
worden om digitaal in te geven in het systeem.
8. Menu op school

Opmerkingen wordt gemaakt dat het thema van het menu teveel 'gehakt in al zijn vormen' bevatte.
Soms werd er 2 of meer keer per week (van de 4 maaltijden) een vorm van gehakt geserveerd.
Vraag wordt gesteld of er ook in thema's kan gewerkt worden.
In de menu's van de komende weken wordt het aantal maal gehakt per week gereduceerd tot
ongeveer 2 maal per week.
In het bestek werd opgenomen dat er één keer per twee weken vis dient gereserveerd te worden
en dit wordt ook correct nagekomen.
Maaltijden zijn ook vrij goedkoop, 2,65 euro. De ouderraad denkt wel dat ouders bereid zijn iets
meer te betalen als ook de kwaliteit merkelijk kan verhoogd worden.
9. Kwaliteit van de studie afdeling Kloosterstraat
Vanuit de Kloosterstraat wordt opgemerkt dat kinderen die om 18u afgehaald worden nog aan hun
huiswerk moeten beginnen.
Het is zeker geen zwart/wit situatie en er is ook al verbetering vastgesteld maar toch zijn er nog
kinderen die om 18u afgehaald worden waarna aan het huiswerk nog moet begonnen worden.
Of er al dan niet aan huiswerk gewerkt wordt hangt af van de persoon die toezicht houdt.
Het systeem werd aangepast en nu organiseren de leerkrachten ook het toezicht.
Het toezicht kan en mag geen verlegging van de schooldag zijn doch dient de gelegenheid er wel
te zijn om hun huiswerk te maken. Er zullen betere afspraken gemaakt worden dat minimaal de
gelegenheid moet geschapen worden om huiswerk te kunnen maken doch men kan niet verlangen
dat diegenen die het toezicht moet organiseren controle uitoefenen.
10. Afschaffing studietijd op vrijdag
In de afdeling Kloosterstraat is er geen studietijd meer op vrijdag.
Vraag wordt gesteld naar motivatie en waarom er geen overleg is gebeurd.
Op vrijdag mochten de oudere kinderen hun huiswerk maken.
Dit jaar zijn er merkelijk meer kinderen om het nog te organiseren zoals voorgaande jaren en ook
de kinderen waren vragende partij om te spelen en niet meer hun huiswerk te maken.
Vraag wordt gesteld wat de visie is van de school.
De visie is dat er tijd moet zijn om huiswerk te kunnen maken maar dit is nog niet overlegd met het
leerkrachtenteam.
Vraag wordt gesteld een visie uit te werken en te communiceren aan de ouders. Opmerking wordt
wel gemaakt dat als er een aanbod komt om huiswerk te kunnen maken dit wel op een kwalitatieve
manier dient te gebeuren. Men kan en mag wel niet verwachten van de toezichthoudende leerkracht dat de agenda alsook het uitgevoerde huiswerk binnen de voorziene tijd gecontroleerd
wordt.
Op korte termijn zal het huidige systeem niet herzien worden.
11. Veiligheid omgeving Kloosterstraat
Er zijn twee vragen :
Kan er verlichting voorzien op het padje naast de school naar de achtergelegen woonwijk.
Problematiek van de accentverlichting ter hoogte van de oversteekplaats naar de parking : de lamp
werd reeds aangepast die zorgt voor meer accent richting het voetpad doch de indruk is en blijft
dat dit ruim onvoldoende blijft.
Punten worden meegenomen naar de schoolraad.
12. Stand van zaken passiefbouw Lemberge
Oplevering zal voorzien worden op vrijdag 19 december 2014.
Bij aanvaarding zal de verhuis doorgaan in de Kerstvakantie.
Omtrent de werken aan de school zijnde speelplaats en tuin is er nog geen duidelijkheid. De
directie zal navraag doen rond de timing en dit aan de ouderraad doorgeven.
Bij ingebruikname zijn er wel reeds afspraken gemaakt hoe dit zal georganiseerd worden.

Er wordt gevraagd zeker hier tijdig nog rond te communiceren.
De andere omgevingswerken zitten niet vervat in de percelen die gegund zijn aan de aannemer
van het gebouw en zullen verder georganiseerd worden door de Gemeente, deze werken
omvatten de werken aan de parkeerplaatsen, de aansluiting met de openbare weg.
Er zijn nog bezorgdheden rond de verkeersveiligheid en hoe dit zal georganiseerd worden.
13. Schoolfotograaf
De schoolfotograaf kwam zeer laat af.
Het ene schooljaar zijn er klasfoto's en individuele foto's. Er worden niet alle jaren individuele foto's
genomen en schooljaar '14-'15 is een jaar met individuele foto's.
Foto's worden pas genomen na de laatste instapdag zodat alle kinderen van de eerste kleuterklas
op de foto's staan.
Dit jaar zullen de foto's genomen worden op 7 november en zal niet afgewacht worden tot de
instapklasjes voltallig zijn.
Vorig jaar viel de prijs/kwaliteit verhouding van de foto's wat tegen.
Gevraagd wordt naar de prijs van de foto's.
De prijs van de foto's is de verkoopprijs van de fotograaf + 10%. De fotograaf ontvangt de
inkomsten en stort daarna 10% aan de school.
Dit jaar zullen er ook foto's genomen worden van broers en zussen. Dit is reeds 4 jaar geleden.
Vraag wordt gesteld om die mogelijkheid frequenter aan te bieden.
14. Laattijdige reparaties door Gemeente
Vroeger was er een klusjesman in dienst.
Een aantal zaken blijven maandenlang aanslepen. Een aantal zaken dateren zelfs nog van vorig
jaar. Door de directie worden deze klusjes steeds onmiddellijk doorgegeven aan de Gemeente.
Dit punt zal verder besproken worden in de schoolraad.
Varia
15. Staking
Er zijn een aantal stakingen aangekondigd : 6 november, 1 en 15 december.
Ouders vragen of er opvang op school gaat zijn of niet.
De leerkrachten moeten niet op voorhand laten weten of ze gaan staken doch is er nu reeds
gekend dat er zeker op afdeling Bergwegel een minimale bezetting zal zijn.
Het schoolbestuur kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden beslissen om de school te sluiten,
doch enkel op schoolniveau.
Voorstel vanuit de directie is om opvang te organiseren op één afdeling.
Vraag is of de afdeling Kloosterstraat op die dagen 230 extra kinderen (afdeling Bergwegel en
Lemberge) kunnen opgevangen worden.
Op die vraag is moeilijk te antwoorden maar indien alle kinderen zouden komen dan lijkt dit
praktisch gezien niet mogelijk. Gelet op de onvoorspelbaarheid kan niet anders dan gevraagd
worden op iedere afdeling voldoende opvang te voorzien.
En wordt door de school een rondvraag georganiseerd onder de ouders wie zijn kinderen kan
thuishouden.
Na discussie : school moet open blijven in de drie vestigingen en voor voldoende opvang zorgen.
16. Veiligheid : fietshelmen
Voor uitstappen wordt vastgesteld dat er onvoldoende gebruik gemaakt worden van fluovestjes en
helmen.
Vanuit de directie wordt gesteld dat dit echter niet door de school kan opgelegd worden.
Dit punt zal verder uitgewerkt worden op een komende ouderraad die rond dit thema zal handelen.

17. Leerlingenraad
Leerlingenraad : vraag werd gesteld binnen afdeling Bergwegel te organiseren.
Op iedere afdeling zal nagegaan worden of er voldoende vraag is.
Er kan pas een leerlingenraad opgericht worden als er in iedere afdeling voldoende interesse is.
Vraag wordt gesteld dat de leerkrachten in de betrokken klassen dit kunnen voorstellen.
19. Volgende vergadering
Donderdag 20 november volgende ouderraad op afdeling Bergwegel om 20u.

