Vergadering	
  ouderraad	
  22/05/2012	
  
Aanwezigen : Vanessa De Vuyst, Stijn Lauwers, Sylvie Schepens, Bien Weytens,
Ilse Matthys, Elke Delaey, Els Sys, Anita Lievens, Saskia Bracke, Peggy Van
Ombergen
Verontschuldigd : Anne-Rose Gustin, Claudine Schepens, Katie Mortier, Ellen
Dekeyser
Voorzitter : Saskia Bracke
Verslag : Peggy Van Ombergen

1/	
  Documenten	
  via	
  mail.	
  
*Er werden in het begin problemen gesignaleerd bij het openen van bepaalde
documenten. Dit werd aangepakt en vanaf februari wordt er gewerkt met PDF-files.
*Melding van het laattijdig verwittigen en aankondigen van activiteiten. Vooral een
pijnpunt als het na een vakantie of verlengd weekend plaatsvindt.
=>Het wordt meegenomen en in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.
De medische schooltoezichten olv CLB worden zelf laattijdig meegedeeld aan de
school.

2/	
  Menu	
  :	
  
*klacht van Lemberge:
Bij een lekker maal eten de kleuters veel en is er te weinig eten voor de lagere
school.
=>porties van kleuters en lagere school worden gescheiden meegegeven, probleem
ligt niet bij de kleuters die teveel eten maar grote eters bij de lagere school leeftijd.
*nieuwe aanvraag voor uitbesteding: maaltijden dit jaar werden als te ‘mager’ en
gevarieerd ervaren. Er werd een diëtiste aangesproken en haar suggesties zijn mee
opgenomen in het bestek.
=>Suggestie voor volgend jaar, eenmaal per week vegetarisch eten=> ecologische
voetafdruk, OCMW keuken een mogelijk alternatief? Eigen keuken is niet rendabel.

3/	
  Maximum	
  factuur	
  
*Vorig schooljaar werd er elke maand voor de lagere school 6 euro gefactureerd. Het
eindtotaal was nooit 60 euro en alles moest dan uitgerekend worden en indien
minder dan 60 euro teruggestort. Dit zorgde voor veel administratieve rompslomp.

=>Nu wordt er enkel aangerekend wat er gedaan wordt. Eens het bedrag boven de
65 euro (index) gaat, past de school bij.

4/	
  Belgerinkel	
  
De Vlaamse stichting Verkeerskunde ondersteunt scholen en ouders in kleine
initiatieven en geven advies bij de aanpak bvb bij verkeersouders, fietsouders,…
Meer info op www.verkeersouders.be
Zij geven advies ivm wat kan/ mag en ondersteunen via materiaal, gaan mee opzoek
naar pijnpunten,…
 Komt volgend school jaar september op de agenda bij aanvang

5/	
  Organisatie	
  laatste	
  schooldag	
  
*Dagverloop:

9u15 tot 10u15 afscheid in de klas
10u15 rommelmarkt + ouders mogelijkheid tot afscheid nemen
van de leerkracht
11u45 einde schooldag
12u30 einde naschoolse opvang

* Vraag aan ouderwerkgroep om iets te organiseren voor kinderen en/of ouders,
staat op de planning van OWG. Bij de jeugddienst kan tegen een schappelijke prijs
materiaal gehuurd worden..
*Belangrijk aandachtspunt: leerkrachten zijn ter beschikking van de ouders maar
oudercontacten moeten vooraf plaatsvinden om eventuele moeilijkheden te
bespreken. Waar nodig worden de ouders uitgenodigd, maar één ieder kan de vraag
stellen.
*Er wordt nagegaan waar de rommelmarkt of activiteiten kunnen doorgaan bij
regenweer.

6/	
  lestijden	
  en	
  organisatie	
  
*GOK-uren worden vervangen door SES-uren
Positief = de drempel van 10% vervalt, nu mogelijkheid voor aandacht voor alle
kinderen die het moeilijk hebben via ondersteuning van de leerkrachten. Zij kunnen
specifieke vragen stellen en worden begeleid via extra materiaal of vorming voor
specifieke problemen. Hoe kunnen die aangepakt worden IN de klas.
 2 halftijdse ter beschikking, één voor KO en één voor LO voor de 3 afdelingen,
werkt vraaggestuurd

*ICT wordt volgend jaar aangepakt, bekijken waar de investeringen juist zullen
plaatsvinden. Digiborden worden stelselmatig ingevoerd
Computerklas voor Kloosterstraat en Bergwegel met 12 computers en 12 gewone
zitplaatsen. Doel = ondersteuning van lessenpakket en geen informatica lessen.
*klasverdeling en leerkrachten wordt doorgemaild naar iedereen op woensdag 23
mei 2012.

7/	
  voorstelling	
  ouderwerkgroep	
  en	
  ouderraad	
  
*Bij de kennismaking van nieuwe schooljaar zal Vanessa op de Kloosterstraat de
ouderwerkgroep opnieuw voorstellen, de voorstelling van de ouderwerkgroep per
klas werd goed bevonden en kan herhaald worden. Ook op de andere afdelingen zal
iemand de ouderwerkgroepen en ouderraad voorstellen.

8/	
  Punten	
  voor	
  schoolraad	
  
*schoolreglement wijzigt niet
*afsprakennota enkele aanpassingen nl
- 3 scholen, afdeling Gavere is in 2 gesplitst
- naam van de ouders van ouderraad aanpassen
- inschrijvingen voor schooljaar 2013-2014 = geboortejaar 2011 of later, de
school moet met maxima werken, per klas, per afdeling, per school voor KO en LO.
Per jaar is er een maximum vastgelegd van leerlingen, de afdeling Kloosterstraat is
in de mogelijkheid om 3 extra klassen in te richten afhankelijk van de vraag.
Kloosterstraat 24lln (of 48 lln.)
Lemberge 10 lln
Bergwegel 12 lln (of 24 lln.)
Verloop:
voorrang voor leefeenheid nl brussen (broers en zussen) mogelijkheid tot inschrijven
04/02/2013 om 9u tot 22/02/2013
voorrang personeelsleden, mogelijkheid tot inschrijven 25/02/2013 tot 08/03/2013
vanaf 11/03/2013 iedereen
prognose is een stijgend aantal leerlingen in Merelbeke, afdeling Bergwegel zal
uitgebreid worden en geen graadsklassen meer aanbieden in LO maar voor ieder
jaar 1 klas. Lemberge zal evolueren naar graadsklassen van 2 ipv 3 jaar.

*basisuitrusting KO wordt een map voor liedjes ed toegevoegd
*nieuwe prijzen voor de drankjes 40 cent (Fairtrade), korte discussie mbt prijs en
aanbod
=> wordt volgend jaar opnieuw besproken: Moet er nog drank aangeboden worden
zoniet wat is het alternatief, gevolgen,…
*aanpassing bedrag maximumfactuur KO peuter-1ste kleuter 25 euro, 2de kleuter 35
euro, derde kleuter 40 euro, LO 75 euro
*KO er mogen geen individuele kadootjes meer aangeboden worden, wel iets voor
de klas of om in de klas te nuttigen, voor LO kan dit wel nog.
*trolleys mogen niet meer in KO, zij beschadigen de muren (verf) en zijn te groot
*prijs van de turnoutfit wordt opgenomen

9/	
  Varia	
  
*pestbeleid: proefproject in Lemberge: No-blame met CLB en zorgleerkrachten,
evaluatie op het einde van het schooljaar.
*12 juni komt ouderwerkgroep KL bijeen.

