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Els Marchand, Wim Ornelis, Stefanie Vanhoutte,
Nico De Schepper (verslag), Kris De Loor, David D'Hondt, Kurt Baes, !
Bjorn Wulgaert, Jo Truye , Els Marchand en Bart Velghe !
Els Sys!

!
Verontschuldigd ! :!
-!
!
Verslag !
!
1. Kennismaking
!
2. Verkiezing van voorzitter en secretaris!
!

Rol van de voorzitter : aanspreekpunt en doorsturen van verslagen en leiden van de
vergadering.!
Wim Ornelis wordt verkozen als voorzitter.!

!
3. Aanduiding leden schoolraad!
!

Volgende leden worden vanuit de ouderraad afgevaardigd naar de schoolraad:!
Lemberge ! !
: Stefanie Vanhoutte!
Kloosterstraat !
: David D'Hondt!
Bergwegel ! !
: Els Marchand !

!

4. Bespreking kandidaten voorgedragen voor coöptatie in de lokale gemeenschap
van de schoolraad!

!

Er wordt gevraagd om de termijn voor het indien van de kandidaturen te verlengen tot en
met vrijdag 10 januari.!
Kandidaturen moeten ingediend bij Juf Rita (per mail) door de leden van de schoolraad.
De leden van de ouderraad dienen contact op te nemen met de vertegenwoordiger van
hun afdeling in de schoolraad. De kandidatuur moet voldoen aan de wettelijke
voorwaarden. De kandidaat dient zijn kandidatuur (kort) schriftelijk toe te lichten of te
motiveren.!

!
5. Huishoudelijk reglement!
!

Er wordt een huishoudelijk reglement samengesteld dat op de website zal gepubliceerd
worden.!

!
!
!
!

6. Organisatie volgende schoolja(a)r(en)!

!

In februari moet de gemeenteraad minimaal een beslissing nemen omtrent het aantal
inschrijvingen dat toegelaten zal worden op de verschillende vestigingsplaatsen. Dit dient
te gebeuren voor de voorinschrijvingen in maart starten.!
Het schoolbestuur gaat sowieso een advies vragen aan de schoolraad ook indien dit niet
noodzakelijk is.!
Er worden 5 scenario's besproken : !
1. De herstructurering zoals voorgesteld in 2013!
2. Doorgroeiscenario 1: idem als 1. maar enkel 3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar
verhuizen onmiddellijk naar de Kloosterstraat!
3. Doorgroeiscenario 2 : idem als 1. maar 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar verhuizen onmiddellijk
naar de Kloosterstraat!
4. Bergwegel wordt 10 klassen zoals in de Kloosterstraat!
5. Bergwegel graadsklassen : 2 kleutergraadsklassen en 3 graadsklassen in het lager,
max. 12 leerlingen per geboortejaar. Kloosterstraat wordt 1 of 2 parallelklassen van
max. 24 leerlingen per geboortejaar.!

!

Voor Lemberge wordt in alle scenario's een max. capaciteit van 10 leerlingen per
geboortejaar vooropgesteld.!
Na bespreking is er consensus binnen de ouderraad voor scenario 5.!
De vertegenwoordigers van de ouderraad binnen de schoolraad zullen deze consensus
binnen de schoolraad verdedigen.!

!
7. Varia!
!

Momenteel gaan de kinderen van de lagere school in Lemberge met de Lijnbus naar de
turnfaciliteiten in de Kloosterstraat. Initieel zou dit voor 1 jaar zijn tijdens de nieuwbouw. De
nieuwbouw gaat volgend schooljaar niet klaar zijn. Vraag is of er niet naar een oplossing
kan gezocht worden. Navraag leert dat de schoolgemeenschap van Gavere geen bus kan
uitlenen. Binnen de ouderraad zal verder naar alternatieve gezocht worden.!

!

Eerste en tweede leerjaar van de kloosterstaat en alle leerjaren van Lemberge gaan met
de bus naar het zwembad. Per rit dient hier één euro voor betaald worden. Dit werd
ingevoerd zonder dat dit op de reguliere manier op de schoolraad/ouderraad werd
ingevoerd.!
De financiële last is niet zozeer het probleem maar wel dat dit van de max factuur moet
komen. Vraag is of een alternatieve financieringsbron kan aangeboden worden. De
ouderwerking zou hier een alternatief kunnen zijn. Binnen de ouderwerking van Lemberge
zal de vertegenwoordiger die zowel in de ouderraad als in de ouderwerking dit verder
aankaarten.!

!

Het tijdelijk afdak tijdens de nieuwbouw in Lemberge is veel te klein voor het aantal
kinderen. !
Er werden reeds maatregelen genomen om de onverharde speelplaats comfortabeler te
maken maar bij natte weersomstandigheden is dit nog steeds ruim onvoldoende. De
vertegenwoordiger van Lemberge zal dit aankaarten op de schoolraad. !

!

In de kloosterstraat is budget voorzien voor de afsluiting die deels opnieuw is omgewaaid.
De afsluiting is totaal verrot. Er zou budget zijn om deze dit jaar volledig te vervangen.
Gelet op de onveilige situatie wordt aangedrongen op een spoedige vervanging.!

!

Er wordt uitsluitsel gevraagd omtrent verlichting ter hoogte van het zebrapad aan de grote
parking in de Kloosterstraat. De gemeente zou reeds een offerte aangevraagd hebben bij
Eandis en dringt opnieuw aan op actie teneinde deze onveilige situatie te beëindigen.!
Vanuit de ouderraad wordt ten gepaste tijde inspraak verwacht bij het concept van de
herinrichting van de Kloosterstraat.!

!

Er is een dringend herstel nodig voor gebroken glasramen die nu tijdelijk hersteld zijn met
houten panelen. Eén kapotte ruit dateert reeds van voor de grote vakantie in 2013. Er
wordt aangedrongen op een zeer spoedig herstel van deze ramen.!

!

In het kader van de veiligheid is één speeltuig in de Kloosterstraat afgebroken en herleid
tot één veel kleiner exemplaar. Kan het schoolbestuur opnieuw voorzien in een volwaardig
speeltuig ?!

!

Het afhalen van de kinderen langs de scoutsterreinen is niet comfortabel. Het padje is niet
verlicht en slechts deels verhard. Om dit probleem op te lossen zal een overleg doorgaan
tussen een afvaardiging van de ouders en de leerkrachten op de Bergwegel na het
overleg met de leerkrachten en de directie eind februari.!

!

Op de speelplaats ter hoogte van het afdak zitten er niveauverschillen tussen de grote en
kleine steken wat leidt tot struikelgevaar.!

!

Er is een klacht ingediend bij de Gemeente tegen het niet kunnen stemmen met
volmachten bij de verkiezingen van de ouderraad.!

!
!
8. Volgende vergadering!
!
Woensdag 29 januari 20u in Lemberge.!
!
!
!
!
!
!

