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29 januari 2014!

:!

!

Ouderraad!
!
!
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!
Directie !

Verontschuldigd !
!
!
!

!
Verslag !
!

Els Marchand, Wim Ornelis, Stephanie Van Houtte,
Nico De Schepper (verslag), Kris De Loor, David Dhondt, Kurt Baes, !
Jo Truye, Bart Velghe, Monica Dobbelaere en Stefan Decaluwe!
Els Sys!
:!
!

Bjorn Wulgaert, plaatsvervanger Tine Maeyens
!

1. Verwelkoming
Voorstelling aanwezig opvolger : Tine Maeyens!

!
2. Opvolgers!
!

Na consultatie worden volgende opvolgers afgesproken!
Lijst met opvolgers!
Kloosterstraat ! :!
Tine Maeyens (1e opvolger) Sabine Goemaere (2e) !
Lemberge !!
:!
geen opvolgers!
Bergwegel!!
:!
Ellen De Keyser (1e), Bien Weytens, Tom Peeters, !
!
!
!
Mama Mara!
!
!
3. CLB : afvaardiging selectiecommissie CLB!

!

Scholen uit het Gemeenteonderwijs hebben geen eigen CLB en kunnen een keuze
maken.!
GILKO Merelbeke heeft de keuze uit Vrije onderwijs, Stedelijk Onderwijs van Gent en!
Gemeenschapsonderwijs (huidige CLB).!

!

We staan voor een nieuwe periode van 6 schooljaren om samen te werken met een CLB.
Om de keuze doordacht te maken zullen de 3 mogelijke CLB’s uitgenodigd worden voor
een gesprek met een selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit leden van
het schoolbestuur, het personeel en van ouders.
Aan de ouderraad wordt gevraagd om 3 ouders af te vaardigen voor deze
selectiecommissie, van elke vestigingsplaats één lid. !
De gesprekken zullen hoogstwaarschijnlijk doorgaan op dinsdag 18 februari vanaf 18u30,
volgende 19u30 en laatste om 20u30.!
Vanuit de ouderraad stellen Tine Maeyens en Monica Dobbelaere zich kandidaat.!
De voorzitter zal een rondvraag organiseren in de Bergwegel. Bij geen interesse of
onbeschikbaar is het derde lid Nico De Schepper.!
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!
!
4.
!

Verslag schoolraad dd. 06/01/2014!

4.1 Communicatie naar ouders!
Eerste verslag werd meegegeven aan de kinderen. Vraag wordt gesteld om dit nogmaals!
te doen. Het vorige verslag dient nog op de website geplaatst te worden.!
De school zal voortaan een mail sturen aan alle ouders wanneer er een nieuw verslag
beschikbaar is op de website.!

!

5. Schoolfacturen!
Deze week werden aan de ouders de factuur bezorgd voor de maanden september en
oktober. In Lemberge nog niet.!
De factuur wordt niet echt als héél duidelijk ervaren. Bijvoorbeeld voor de naschoolse
opvang is het aantal aangerekende eenheden groter dan het aantal dagen, bijvoorbeeld
35. Het betreft geen 35 dagen maar 35 begonnen halve uren.!
Ter verduidelijking zal een bericht door de directie gemaild worden dat dit halve uren zijn.
Bij een volgende afdruk zal dit duidelijker op de factuur vermeld worden.!

!

Aantal drankjes!
Het aantal drankjes klopt niet met de werkelijkheid, sommige dagen werd er niets
gedronken. Dit dient kort gesloten te worden met de leerkracht die de drankjes noteert.!
Wie een fout vaststelt neemt best contact met het secretariaat voor een nieuwe factuur. !

!

Betaaltermijn!
Om geen verwarring te stichten : op de factuur staat dat de betaaltermijn 10 dagen is na
factuurdatum. Op eenvoudige vraag kan echter een aangepaste betaaltermijn bekomen
worden zoals door de directie reeds werd meegedeeld.!

!

Eenheidsprijzen!
Eenheidsprijzen van de facturen worden als vrij hoog ervaren. Door de directie zal een
vergelijk gemaakt worden onder verschillende Merelbeekse scholen tegen de volgende
vergadering.!

!
!
6
Actiepunten vorige ouderraad!
!
Lemberge!
!
6.1 Voor het vervoer naar de turnles is er inmiddels voldoende begeleiding op de lijnbus.!
!
6.2 Vorige vergadering werd geopperd dat de ouderwerking een financiële tussenkomst !
zou kunnen doen voor het vervoer naar het zwembad om de kosten buiten de maximum
factuur te houden. Dit werd binnen de ouderwerking besproken. Er werd beslist dit
momenteel niet te doen. !
De tussenkomst in de vervoerskosten door de ouders was opgenomen in het
retributiereglement maar werd niet overgenomen in het schoolreglement voor het
schooljaar 2013-2014 waardoor de ouders hiervan niet op de hoogte waren. Het
schoolbestuur zal daarom gevraagd worden deze kosten niet door te rekenen aan de
ouders.
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Door de leden van Lemberge zal een voorstel van schrijven aan de voorzitter overgemaakt
worden tegen eind volgende week.!

!

6.3 Het onverharde deel van de speelplaats werd voorzien van een geotextiel. De
verankering met de ondergrond werd voorzien met spillen die vrij kort zijn en die omhoog
komen met struikelgevaar tot gevolg. De verankering dient herbekeken te worden.!

!

6.4. Het huidige afdak is te klein om alle kinderen onder te laten spelen. De piste om het
afdak uit te breiden met een tent werd bekeken maar voorlopig niet weerhouden wegens
geen gepast materiaal. Gelet op de aangepaste planning van de nieuwbouw blijft de vraag
naar een oplossing.!

!
Kloosterstraat!
!

6.5 Het afgewaaide deel afsluiting is hersteld geweest maar ondertussen is er een nieuw
deel afgewaaid. Gelukkig waren er opnieuw geen kinderen in de buurt. De slechte staat
van de afsluiting blijft een veiligheidsrisico. De volledige afsluiting zal vernieuwd worden.
Er wordt aangedrongen op een spoedig herstel. Er zal vanuit de ouderraad een timing
opgevraagd worden. !

!

6.6 Verlichting zebrapad aan de Kloosterstraat. Er werd een offerte gevraagd bij Eandis. !
Rond de herinrichting van de Kloosterstraat zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.!

!

6.7 Gebroken glasramen (zie 7.6 verslag 6 jan 2014). Van de drie gebroken glasramen zijn
er inmiddels twee hersteld. !

!
6.8 Speeltuig : kan er voorzien worden in een volwaardig speeltuig.!
!
Bergwegel!
!

6.9 Ophalen kinderen aan de schoolpoort. Ontbrekend stuk dolomiet met de aansluiting
verharding. Zal besproken worden op het volgend overleg met de leerkrachten eind
februari.!

!

6.10 Niveauverschillen op de speelplaats. Er zullen foto's genomen worden ter
verduidelijking. !

!

6.11 Klacht rond verkiezingen. Er werd noch rond de klacht zelf noch rond het intrekken
van de klacht geen nieuws vernomen. Er zou nochtans een voorstel van antwoord
opgemaakt zijn. !
!

!
7 Nieuwe aandachtspunten!
!
Lemberge!
!

7.1. Glas gebarsten in de toegangsdeur van de klassen van Meester Johan en Juf
Marieke.!

!

7.2. De kalender op de website bevat niet alle beschikbare informatie. De legende is vrij
onduidelijk. De ouders zouden graag vroeger geïnformeerd worden rond geplande
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activiteiten. Momenteel bereikt de maandkalender de ouders wanneer de maand reeds
loopt. Van iedere activiteit wordt wel steeds tijdig een mail rondgestuurd met alle
praktische schikkingen. !

!
Alle vestigingen!
!

7.3. Vraag naar praktische schikkingen rond het Lentefeest. Er zal een schrijven worden
opgemaakt door de directie met praktische schikkingen. In de week na de eerste
communie (Kloosterstraat/Bergwegel) en het lentefeest zal een receptie gegeven worden
voor de kinderen. Dit concept werd aangepast wegens het dalend aantal mensen die naar
de receptie kwamen op de dag zelf. Het Lentefeest zal doorgaan in de Gnirk. !
De communicanten uit Lemberge dienen een keuze te maken of ze aansluiten bij
Merelbeke of Bottelare. Door de pastoor zal hieromtrent een vergadering belegd worden.
De vraag vanuit alle ouders met communicanten in Lemberge is om hier van kortbij
betrokken te worden.!

!

7.4. Er is een algemene behoefte naar inzichten rond het pestbeleid vanuit de ouderraad.
De directrice licht het huidige beleid toe. In onderling overleg wil de ouderraad hier verder
op in gaan onder de vorm van een infosessie. Mogelijks is hier een taak weg gelegd voor
het nieuwe CLB. !
Dit punt zal door de directie in meer detail hernomen worden op de volgende ouderraad.!

!

8 Schoolraad!
Er wordt teruggekoppeld vanuit de schoolraad naar de ouderraad.!
Door het schoolbestuur werden op de schoolraad drie adviezen gevraagd.!
Aan de ouderraad wordt gevraagd een advies met motivering op te maken.!

!

8.1. Concept !
Aangaande het concept werd reeds in de vorige ouderraad een consensus bekomen. Dit
concept zorgt ervoor dat er geen concurrentie meer is tussen de vestigingsplaatsen
wegens het verschil in organisatie van de klassen. Graadsklassen en/of
combinatieklassen in vestigingen Lemberge en Bergwegel en minstens één klas per
geboortejaar in de Kloosterstraat. De diversiteit in aanbod is tevens een meerwaarde.!

!

8.2 Overgangsperiode - Flankerende maatregelen!
Binnen het voorgestelde concept wordt een maximum aantal leerlingen van 24 per klas
vooropgesteld in de afdelingen van de Kloosterstraat en Bergwegel en 20 leerlingen in de
afdeling Lemberg. Dit kan echter niet onmiddellijk bekomen worden met het huidige aantal
leerlingen en de bestaande infrastructuur. Een overgangsperiode is noodzakelijk.!
Voor de overgangsperiode kan in overleg met de directie consensus bekomen worden dat
voor het volgend schooljaar een voorstel door de directie uitgewerkt kan worden waarbij
per klas maximaal 27 leerlingen toegelaten worden van één geboortejaar, 25 leerlingen
voor twee geboortejaren en 23 leerlingen voor drie geboortejaren. Een hoger aantal
leerlingen leidt automatisch tot een splitsing van de klas. De ouderraad vraagt aan het
schoolbestuur hiervoor de noodzakelijke uren te voorzien om deze splitsingen mogelijk te
maken.!

!

Binnen de ouderraad wordt het debat gevoerd of '23/25/27' een principe, richtlijn of een
regel dient te zijn. Over hoe dit vertaald dient te worden in het advies naar de schoolraad
is geen consensus binnen de ouderraad.!

!
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De geest van het debat is dat iedereen er zich van bewust is dat klassen van 24 leerlingen
(Kloosterstraat/Bergwegel) en 20 leerlingen (Lemberge) nog niet kan gerealiseerd worden
in het komend schooljaar. Door de '23/25/27'-regeling voor te stellen hoopt de ouderraad
dat de directie en het schoolbestuur in staat zijn een voorstel te formuleren waar alle
betrokken partijen zich kunnen in vinden. De participatieve wens, hoewel niet expliciet
tijdens de vergadering geformuleerd, is tevens dat een verdere detaillering in onderling
overleg tussen ouderraad/schoolraad/directie/schoolbestuur kan gebeuren.!

!

8.3. Maximum capaciteit!
Dit punt werd zeer kort besproken. De tabel werd verspreid. Inhoudelijk was er één
opmerking van de afdeling Lemberge. Volgend schooljaar zal de nieuwbouw nog niet klaar
zijn. Dit houdt in dat indien het aantal leerlingen volgend jaar nog stijgt en men daardoor 3
graadsklassen (1/2, 3/4 en 5/6) zou organiseren in plaats van de huidige twee
combinatieklassen (1/2/3 en 4/5/6). Dit zal ertoe leiden dat de containerklas die nu ook
gebruikt wordt voor de turnles voor de kleuters hiervoor niet langer beschikbaar zal zijn. In
voorkomend geval dient dan ook een passende oplossing gezocht voor deze turnlessen.!

!
!

9. Volgende vergadering!
Dinsdag 18 maart 20u op de Bergwegel.!
Aan de directie wordt gevraagd hierbij aanwezig te zijn.!
Aan Tine wordt gevraagd aanwezig te zijn in het kader van de CLB-keuze.
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