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Voorafgaand aan de vergadering bezorgt Mevr. Sys elk lid van de ouderraad een document met
bijlage bij verschillende agendapunten.
1.

Wijzigingen schoolreglement en afsprakennota

Mevr. Sys vraagt aan de ouderraad naar eventuele opmerkingen en bedenkingen bij een voorstel tot
wijziging van de afsprakennota door de directie (zie document_bijlage agendapunt 4).
Lesurenregeling:
Vraag of verandering van start en eind uur van de lessen nodig is voor de kleuterafdeling in
Bergwegel: 8.35u- 12u of van 8.50u-12u ?
Meeste ouders stellen voor om start en einduur van Bergwegel en Kloosterstraat gelijk te houden.
Toezichten:
Er is een voorstel om op een van de lokaties (Kloosterstraat of Bergwegel) toezicht tot 18u te
organiseren. Ouders stellen voor dit te organiseren in de Kloosterstraat.
2. Wijziging Retributieregelement
Voorstellen tot wijziging werden bezorgd (zie document_bijlage agendapunt 5)
Ouders vinden verschillende prijsstijgingen van toezicht en eetmaal vrij hoog om in 1 maal door te
voeren. Er wordt gepleit voor een jaarlijkse indexering. Zeker de kostprijsverhoging met 0,20 Eur/
kleutermaaltijd vindt men groot.
Dit punt zal besproken worden op de schoolraad.
3. Jaarplanning:
De jaarplanning met vrije dagen wordt voorgesteld. De ouderraad merkt op dat 2 halve vrije dagen
woensdag 30/04 en woensdag 28/05 laat op het schooljaar vallen en dicht tegen paasvakantie.
Misschien is een vrije dag vroeger in het schooljaar wenselijker.
Er is een opmerking waarom boerderijklas georganiseerd wordt voor 1 klas en 4 klassen op
verschillende data. Heeft te maken met capaciteit van de locatie. Er wordt getracht om iedereen te
laten samen gaan maar momenteel niet mogelijk.
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4. Dit punt zal besproken worden op de schoolraad.Lestijdenpakket
De directeur geeft uitgebreid informatie ivm. lestijdenpakket en de puntenenveloppe aan de hand
van document_bijlage bij agendapunt 7. Er zijn geen specifieke opmerkingen betrefffende de keuzes
die hiervoor gemaakt werden.
Dit punt zal besproken worden op de schoolraad.
5. Klasverdeling volgend schooljaar
Er is vraag naar duidelijkheid over de verdeling van de klassen naar volgend schooljaar toe voor de
Kloosterstraat en Bergwegel. Zullen de bestaande klassen Bergwegel en Kloosterstraat gemengd
worden of niet? Er zijn binnen de ouderraad voorstanders tot behoud van klassen alsook voor het
eenmalig mengen van de bestaande klassen bij de start van de nieuwe schoolstructuur. Uiteindelijk
lijkt de meerderheid van de ouders zich uit te spreken voor het eenmalig mengen van de klassen
Kloosterstraat en Bergwegel om de integratie van de kinderen uit beide afdelingen zo vlot als
mogelijk te laten verlopen. Men zou grote groepen van beide afdelingen bij elkaar kunnen brengen.
De directeur stelt dit voor als een eenmalige actie en is geen voorstander om jaarlijks de klassen te
mengen.
6. Kostprijs/organisatie zeeklas / kaartenverkoop zeeklas
Afhankelijk van de opbrengst van de kaartenverkoop zeeklas zal de kostprijs gewijzigd worden. Er is
vraag naar transparantie van de kosten zeeklas en de opbrengst van de kaartenverkoop. De directeur
brengt dit naar de schoolraad en zal dit terugkoppelen naar de ouderraad.
Er is een opmerking ivm. de vertraging van het vertrek van de bus en het lange wachten van de lln.
op de parking van de gemeentehallen. De directeur beaamt dit en zegt dat achteraf gezien de
kinderen beter terug naar school konden komen. Er was echter onduidelijkheid vanuit de
busmaatschappij over tijdstip van evt. vervangbus.
Er is eveneens een opmerking ivm. kaartenverkoop. De zin hiervan wordt door sommige mensen in
vraag gesteld en er zou druk zijn vanuit de leerkrachten om veel kaarten te verkopen. De directeur
zal dit verder bekijken want er zou geen grote druk vanuit de leerkrachten mogen komen.
7. Fietsuitstap (dragen van helm en fluo)
Vanuit de afdeling Lemberge is er een opmerking dat verschillende kinderen geen helm of fluojasje
droegen voor de fietsuitstap. Dit zou niet mogen en is een kwestie van goede attitudes aanleren in
het verkeer. Blijkbaar werd vooraf in de klas aangegeven door enkele kinderen dat zij geen fietshelm
/fluojasje hebben maar geen verdere actie ondernomen ,mogelijks door het late aankondigen van de
fietsuitstap.Een mogelijkheid zou zijn om fluojasje en helm ter beschikking te stellen van de kinderen
in degelijke situaties.
Dit punt wordt verder opgenomen door de directeur die aangeeft dat er zeker voor alle kinderen
fluojasjes ter beschikking zijn in de school. Er was inderdaad late communicatie rond de fietstocht.
De mogelijkheid tot aankoop helmen wordt bekeken
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8. Geplande shuttlebus
Er is vraag naar intern vervoer tussen afdeling Kloosterstraat en Bergwegel. Er wordt momenteel
gekeken naar de mogelijkheid van een shuttlebus tussen beide afdelingen. Dit zou tegen betaling
zijn.De ouders afgevaardigd vanuit de Bergwegel vragen naar het gratis maken van deze
shuttletransporten. De directeur zegt dat hiervoor heel vermoedelijk geen financiële middelen zijn.
Er volgt een discussie onder de ouders van de ouderraad ivm. transport van kinderen tussen beide
afdelingen en de wijze waarop. De meerderheid van de ouders komt tot een consensus dat er tussen
beide afdelingen gratis begeleid transport dient voorzien te worden , evt. ‘s avonds op 2 tijdstippen
bv. 16-17. 15u.De wijze waarop dit gratis begeleid transport best wordt georganiseerd (te voet of per
auto) dient door de directeur bekeken te worden met de voorhanden zijnde middelen.
9. Mailing school
Er zouden problemen zijn met mailings vanuit de school. Sommige personen zouden niet tijdig
informatie ivm. activiteiten krijgen.
Zal door de directeur bekeken worden.
10. Activiteit 14 juni
Vraag naar opvang na de activiteit op 2 lokaties en tijdstip van activiteit moeilijk voor veel ouders.
Directeur weet dat tijdstip niet evident is maar er werd in eerste plaats gekozen om kinderen samen
te brengen en ouders die wensen zijn welkom. In verband met de opvangmogelijkheid op 2 lokaties
wordt nagedacht.
11. Afronden werkjaar ouderwerkgroep (financiele transparantie)
De ouderwerkgroep Bergwegel wordt opgedoekt en de opbrengst van activiteiten zal besteed
worden voor een afscheidsfeest van de kinderen van de huidige schoolstructuur.
De ouderwerkgroep Kloosterstraat zal de opbrengst van activiteiten besteden aan aankoop van picnic tafels, waterfonteintje, tuinhekkentjes en berghok.
De ouderwergroep Lemberge zal de opbrengst van activiteiten besteden aan bijleggen voor
schoolklassen en infrastructuur.
12. Start 1 september
De ouders van de afdeling kloosterstaat voorzien een verwelkoming op de eerste schooldag. Vanuit
de ouders van de afdeling Bergwegel zijn er momenteel geen vrijwilligers om hieraan mee te werken.
Er worden ballonnen voorzien op de 3 locaties.
13. Varia
Er is vraag door verschillende ouders naar een verwittigingssysteem voor ouders wanneer er
vertraging is na de schoolreis. Wordt bekeken.
Pestplan : stand van zaken.
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Een van de ouders vraagt zich af of dit plan wel gevolgd wordt. Er is een recente aanmelding van
pesten. Dient verder onderzocht te worden. Dit wordt door de directeur opgenomen en opnieuw
besproken op volgende ouderraad.
Er staan reeds verhuisdozen in de klassen in de Bergwegel die verhuisd zullen worden. Wordt door
ouders als storend ervaren. De directeur geeft info waarom dit nu reeds het geval is.
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