Verslag schoolraad GILKO Merelbeke
Datum: dinsdag 11 juni 2013 om 19u30
Aanwezig: Rita Van Oostende, Els Persyn, Ine Muylaert, Kris De Loor, Ellen De Keyser, Ray Van Der
Schueren, Raf De Waele , Sabine De Vrieze, Els Sys en Isabelle Van De Steene.
Verontschuldigd:Saskia Bracke (was iets later en kon niet meer binnen omdat de toegangsdeur op
slot was)
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de bijzondere schoolraad voor coöptatie van de leden uit de lokale
gemeenschap werd besproken. Er werd opgemerkt dat de discussie niet voldoende was
weergegeven in het verslag. Zo staat er bijvoorbeeld geen motivatie in waarom bepaalde
kandidaten op een veto stuitten. Deze info kan interessant zijn naar de toekomst toe en
daarom zal de verslaggever (Els P) dit aanpassen in het verslag.
2. Kiezen voorzitter/secretaris
Rita is de enige kandidaat voor de functie van voorzitter en wordt als dusdanig aanvaard.
Ellen is de enige kandidaat voor de functie van secretaris en wordt als dusdanig aanvaard.
De aanwezigen ondertekenen een document voor akkoord.
3. Aanduiden vertegenwoordiger medezeggenschapscollege
Uit de vorige bijeenkomst van dit college is gebleken dat het altijd de voorzitter van de
schoolraad is die deze taak op zich neemt. Rita zal dit dan ook doen.
4. Huishoudelijk reglement
Er werd vertrokken van een voorstel tot huishoudelijk reglement dat opgesteld is door
KOOGO en OVSG. Dit document, dat voor de vergadering aan de leden van de schoolraad
bezorgd was via e-mail, werd punt per punt overlopen door de directeur. Opmerkingen en
wijzigingen worden hieronder weergegeven per artikel:
 Art. 2: ouders zijn aangeduid vanuit de schoolraad, leerkrachten via
verkiezingsreglement verkozen (telkens maar 1 kandidaat)
 Art. 5: ouders ondertekenen pedagogisch project en schoolreglement steeds bij
start schooljaar, andere leden van de schoolraad zullen dit op de 1e vergadering
doen
 Art. 15: Er wordt gedebatteerd over de wijze waarop de leden van de schoolraad
het verslag zullen goedkeuren. De schepen vraagt of het verslag niet ter plaatse
kan opgemaakt worden door een externe verslaggever, maar dit is niet
toegestaan volgens Rita. Er wordt beslist dat de secretaris het verslag binnen de
10 dagen per e-mail naar iedereen doorstuurt. De leden hebben dan 10 dagen de
tijd om opmerkingen te formuleren (via e-mail, met iedereen in cc). Daarna
wordt het aangepaste verslag opnieuw rondgestuurd door de secretaris en heeft
iedereen nogmaals 5 dagen de tijd om het verslag formeel goed te keuren.
 Art. 17 §5: De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de
aanwezige leden plus één.
 Art. 17 §6: laatste punt wordt geschrapt wegens niet van toepassing
 Art . 18 §1 Overlegbevoegdheid 1°: Wat is een schoolwerkplan? Dit is intern
document met praktische afspraken ivm de school.
 Art. 18 §1 Overlegbevoegdheid 2°: punt e wordt geschrapt.



Art. 18 §1 Adviesbevoegdheid –Verplicht advies: punt 7 wordt geschrapt wegens
enkel van toepassing voor uniformscholen.
 Art. 19: Hier wordt aan toegevoegd dat de verslagen op de website van de school
geplaatst worden.
Algemeen wordt het woord werkdagen in het ganse document vervangen door
kalenderdagen.
Ray vraagt hoeveel vergadering er jaarlijks gepland worden. In principe is dit telkens er advies
moet gegeven worden. In de praktijk komt dit neer op 3 vergaderingen per jaar. Het tijdstip
van de vergaderingen wordt niet vastgelegd.
Ook het voorstel tot overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad wordt
besproken. Dit document, dat voor de vergadering aan de leden van de schoolraad bezorgd
was via e-mail, werd punt per punt overlopen door de directeur. Opmerkingen en
wijzigingen worden hieronder weergegeven per artikel:
 Het schoolbestuur is rechtsgeldig vertegenwoordigd door ‘de schepen van
onderwijs’ (naam werd weggelaten).
 Art.1 §1 2°: punt e wordt geschrapt.
 Art. 2 §1: punt 7° wordt weggelaten.
 Art. 2 §3: …21 kalenderdagen, die ingaat de dag na de bespreking in de
schoolraad, … De zin ‘De termijn gaat in de dag na deze waarop de beslissing van
het schoolbestuur wordt genomen’ wordt geschrapt omdat deze voor teveel
verwarring kan zorgen.

5. Overleg: Wijzigingen schoolreglement
De directeur overloopt de voorgestelde wijzigingen punt voor punt, dit op basis van het
document dat vooraf aan de leden van de schoolraad bezorgd werd via e-mail. Opmerkingen
worden hieronder weergegeven.
 Het schoolreglement zelf wijzigt niet, enkel de afsprakennota.
 De lesurenregeling in de Bergwegel zal aangepast worden. 8u50-12u en 13u 15u45. Op vrijdag tot 14u40.
De opmerkingen uit de ouderraad worden opnieuw geformuleerd door Ellen:
8u50 is wel heel laat, zeker voor kinderen die al om 7u30 in de opvang zitten.
Ja, maar vanuit de werkgroep opvang bleek ook dat een deel van de ouders
vragende partij waren voor verschillende start- en einduren voor Bergwegel en
Kloosterstraat en daarom is toch deze keuze gemaakt. Er zal wel kwalitatief
goede opvang voorzien worden voor deze kinderen.
1u middagpauze is veel te kort voor ouders die hun kinderen ophalen om thuis te
komen eten.
De directeur had dit met een aantal ouders besproken en die vonden dit
haalbaar. Ellen deelt mee dat in de Bergwegel een aantal ouders het niet eens
zijn hiermee en dit veel te kort vinden om kinderen op 2 afdelingen op te halen
voor het middageten.
 De uren voor avondtoezicht zullen in de Kloosterstraat uitgebreid worden naar
18u. Ellen haalt aan dat een aantal ouders gevraagd hebben dit op beide locaties
te verlengen. Sommige ouders zien het namelijk niet zitten om eerst hun jongste
kind op te halen in de Bergwegel en dan naar de Kloosterstraat te rijden, waar ze
hun jongste dan uit de autostoel moeten halen voor het ophalen van de oudere
kinderen. Omgekeerd lijkt dan toch eenvoudiger, maar sommige ouders zullen er
misschien toch voor kiezen eerst de jongste kinderen op te halen in de opvang.



De schepen ligt toe dat dit bijkomende kwartier kosteloos zou zijn. De kosten
moeten echter de uitgaven dekken, zoniet krijgen de ouders een ‘sociaal
voordeel’. In dat geval zou de gemeente deze extra kosten moeten dekken voor
alle Merelbeekse scholen en dit is uiteraard niet de bedoeling. De schepen
belooft het te laten uitrekenen en indien het financieel haalbaar is, zal de opvang
op beide plaatsen tot 18u verzekerd worden.
De minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse uitstappen over een
periode van 6 jaar) verhoogd van €400 naar €405. Indexering wordt maar
doorgevoerd per €5. Daarom wordt de scherpe maximumfactuur dit jaar niet
aangepast (indexering minder dan €5)

De leden van de schoolraad ondertekenen een document waarin ze bevestigen dat er overleg
geweest is over dit agendapunt. Opmerkingen staan niet op dit document maar zijn wel in dit
verslag terug te vinden. Er was geen stemming en er werd geen akkoord geformuleerd.
6. Overleg: Wijzigingen retributiereglement
De directeur overloopt de voorgestelde wijzigingen punt voor punt, dit op basis van het
document dat vooraf aan de leden van de schoolraad bezorgd werd via e-mail. Opmerkingen
worden hieronder weergegeven.
 De prijzen van het toezicht zijn sinds 2001 niet meer geïndexeerd. Daarom is de
prijsstijging nu ook zo groot (van €0,50 naar €0,75 voor ochtend- en
middagtoezicht en van €0,62 naar €0,75 per begonnen half uur voor de studie).
Ray vraagt of de geledingen van de ouders akkoord zijn met deze sprong. Ellen
zegt dat dit inderdaad een probleem kan zijn voor sommige ouders. Wanneer alle
prijsverhogingen samengeteld worden, kan dit tot €50 per maand meer
betekenen voor een gezin. Ray benadrukt dat er toch wel heel duidelijk zal
moeten gecommuniceerd worden naar de ouders dat deze verhoging er enkel
komt doordat er jarenlang niet geïndexeerd is. Vanaf nu zal dit wel jaarlijks
gebeuren. De directeur deelt ook mee dat de tarieven nog laag zijn in vergelijking
met andere Merelbeekse scholen.
 Maaltijden: prijs zal afhangen van de traiteur die mag leveren. Naast de huidige
traiteur Hanssens zijn nog 3 andere traiteurs aangeschreven. Bedrag is sowieso
kostprijs, school wint hier niets op. De hoeveelheid vlees zal ook duidelijker
omschreven worden, zoals reeds uitgelegd in de ouderraad (zie verslag
ouderraad 4 juni 2013).
 Kostprijs van de drankjes stijgt tot €0,45. Ellen vraagt of dit niet goedkoper kan.
Omdat Merelbeke een Fair Trade gemeente is, is de school verplicht fruitsap aan
te kopen bij de wereldwinkel. Deze kosten momenteel al €0,42, terwijl ze nog
tegen €0,40 aangerekend worden. Ellen vraagt of (choco)melk dan ook zo duur is.
Neen, dit kost tussen €0,25 en €0,30. Er wordt een debat gevoerd over de
mogelijkheid om de prijs van de melkdrankjes op €0,30 te brengen. Voordeel zou
ook zijn dat ouders zo zelf kunnen bepalen wat hun kind drinkt. Dit zou zeker
voor de kleinsten een meerwaarde zijn, beaamt Els P. Dit vraagt wel aparte
aanduidingen op eetmaalbriefjes en dus extra werk voor de leerkrachten. Raf
vraagt of de leerkrachten dit wel zien zitten. Het gebrek aan een goed
softwaresysteem voor het beheren van deze data en het opmaken van de
facturen blijkt een knelpunt te zijn. Vooral het ingeven van de opvang met het
zoeken naar broer/zus info vraagt veel werk, een extra registratie van de
drankjes zou een bijkomende belasting zijn. De schepen stelt dat de winst op de
melkdrankjes dan kan aangewend worden voor de administratieve kosten en de
kosten gekoppeld aan het verdelen van de drankjes te dekken. Informatisering



dringt zich hier zeker op. Jammer genoeg is dergelijke software nog steeds niet
verkrijgbaar op de markt. Er wordt uiteindelijk beslist dat de directeur dit zal
bekijken.
Sabine vraagt of boetes voor ouders die te laat komen ook kunnen opgenomen
worden in het retributiereglement. Eventueel gradueel opdrijven per kwartier te
laat? Vaak zijn er ook problemen met ouders die 1 of 2 minuten te laat zijn en
zelf zeggen dat ze volgens hun uurwerk niet te laat zijn. Kan dit opgelost worden
door een grote klok te hangen in de opvangruimte? De directeur zal bekijken of
het boetesysteem in het retributiereglement kan opgenomen worden.

De leden van de schoolraad ondertekenen een document waarin ze bevestigen dat er overleg
geweest is over dit agendapunt. Opmerkingen staan niet op dit document maar zijn wel in dit
verslag terug te vinden. Er was geen stemming en er werd geen akkoord geformuleerd.
7. Overleg: Jaarplanning 2013-2014
De jaarplanning, zoals doorgestuurd voor de vergadering, wordt overlopen. Er wordt
gedebatteerd over het feit dat er veel verlofdagen (facultatieve vrije dagen en pedagogische
studiedag) zijn op het einde van het schooljaar in vergelijking met het begin van het
schooljaar. De leerkrachten vonden dit samen met de directie toch de beste oplossing.
De meerdaagse uitstap voor de kinderen van de 1e graad (boerderijklas) is nog een probleem.
Momenteel moet 1 klas apart gaan en kunnen de 4 andere klassen samen gaan. Er is een
afspraak met de boerderij om, zodra er ergens de mogelijkheid vrijkomt om 2 klassen samen
te sturen, dit doorgegeven wordt. Dan zouden de kinderen van het 1e en 2e leerjaar apart
gaan. De reden voor dit probleem ligt hem bij het feit dat de boerderijklassen al in 2010-2011
aangevraagd moesten worden en toen wist men nog niet dat het over 5 klassen zou gaan.
De kinderen van het lager van Lemberge gaan allemaal samen op actieve voedingsklassen in
Oudenaarde. Per leeftijd worden hier aangepaste activiteiten voorzien.
De leden van de schoolraad ondertekenen een document waarin ze bevestigen dat er overleg
geweest is over dit agendapunt. Opmerkingen staan niet op dit document maar zijn wel in dit
verslag terug te vinden. Er was geen stemming en er werd geen akkoord geformuleerd.
8. Overleg: Lestijdenpakket
De directeur overloopt de voorgestelde wijzigingen punt voor punt, dit op basis van het
document dat vooraf aan de leden van de schoolraad bezorgd werd via e-mail. Opmerkingen
worden hieronder weergegeven.
 Dit wordt alle jaren in juni voorgelegd op basis van het aantal leerlingen dat
geteld was in februari. Omwille van de geplande herstructureringen moet er nu
echter een schatting gemaakt worden van hoeveel kinderen er op 1 oktober
ingeschreven zullen zijn op de school. Daarom zijn kinderen die verhuizen,
doorverwezen worden naar het bijzonder onderwijs en nieuwe leerlingen nog
niet meegeteld.
 SES-lestijden: deze uren worden aangewend om de leerkrachten bij te staan in
het beter begeleiden van kinderen met problemen in de eigen klas. Voordeel van
deze manier van werken is dat de kinderen niet meer uit de klas moeten gehaald
worden voor extra begeleiding.
 Er zijn 23 lestijden minder bij de kleuters, dit is omdat de instappers na 1 oktober
hierin niet meegeteld zijn (ten opzichte van telling in februari).
 Lestijden: de eerste kinderen tellen meer mee, daarom in Lemberge meer
lestijden dan de rest in verhouding tot aantal leerlingen




24 lestijden = 1 leerkracht. Er worden per klas ook 2 lestijden bijgeteld voor
turnen.
Godsdienst/zedenleer: de grootste groep bepaalt de lestijden. Momenteel
worden naar zedenleer en catechese ook islamitische godsdienst, protestantse
godsdienst en orthodoxe godsdienst aangeboden op school. Anglicaanse kan ook,
maar hier is geen vraag naar. Jehovah-getuigen bv kunnen een vrijstelling vragen
omdat er niets in het aanbod voor hun voldoet.

De leden van de schoolraad ondertekenen een document waarin ze bevestigen dat er overleg
geweest is over dit agendapunt. Opmerkingen staan niet op dit document maar zijn wel in dit
verslag terug te vinden. Er was geen stemming en er werd geen akkoord geformuleerd.
9. Er zijn geen agendapunten waarover advies moet gegeven worden.
10. Informatie uit werkgroepen mobiliteit en opvang.
Iedereen heeft dit nagelezen en er zijn geen opmerkingen of vragen over.
11. Zeeklassen (Ellen, vanuit ouderraad)
1) De zeeklassen zijn met vertraging gestart doordat de bus panne had. De vraag was of de
verloren activiteit ging ingehaald worden, maar dat was ondertussen al te lezen op de
blokkalender.
2) Het wachten van de kinderen op de parking. Het was die dag geen schitterend weer en
de kinderen hebben de ganse tijd buiten moeten wachten. Was het niet mogelijk
geweest hen naar de eetzaal van de school te begeleiden en daar bv ondertussen iets te
drinken aan te bieden? De directeur erkent dat dit achteraf bekeken inderdaad een
inschattingsfout was. De busmaatschappij gaf echter steeds de indruk dat het binnen de
10 minuten ging opgelost zijn en dan was het uiteraard niet de moeite om de leerlingen
te verplaatsen. Jammer genoeg bleken die 10 minuten meerdere keren verlengd te
worden, maar daar kon de school niet veel aan doen.
3) De kinderen verkochten kaarten om de prijs van de zeeklassen te drukken en de
ouderwerkgroepen droegen ook 20€ per kind bij. Heeft de kaartenverkoop ertoe
bijgedragen dat de ouders minder moesten betalen of heeft dit extraatjes opgeleverd
voor de kinderen? Er was wat commotie bij de ouders omtrent deze kaartenverkoop.
Kan je niet beter gewoon wat meer vragen per ouder? Graag wat meer transparantie
omtrent de kostprijs van de zeeklas. De directeur gaf een overzicht van de inkomsten en
uitgaven voor de zeeklassen (per kind berekend):
Inkomsten: €20 ouderwerkgroep, €25,93 kaartenverkoop, €2,64 brochetteverkoop,
€1,85 sponsoring, €200 ouders. Dit komt in totaal op €250,22/kind.
Uitgaven: €189,84 Duinse Polders, €4,91 vieruurtjes, €9,56 frietmuseum, €6,18
Sealife, €3,25 Raversyde, €4,20 Reien, €2,78 gidsen strandwandeling, €2 velodrome,
€2,19 ijsjes, €2,15 drank Walraversyde, €0,8 workshops, €2,15 drank, €1,9 ijsje, €3,50
inkom, €1,94 gids, €13,88 bus. Dit komt op €251,23/kind. De inhaaluitstap is hier nog
niet in meegerekend dan.
De kaartenverkoop heeft volgens Rita zeker iets extra opgeleverd voor de kinderen,
anders waren de velodrome, Reien, ijsjes, 4-uurtje en drankje in Walraversyde
weggevallen. Extraatjes zijn de voorbije jaren gewoon veel duurder geworden.
Twee jaar geleden moesten de ouders nog maar 185€ betalen voor de zeeklas, dit nu
meteen verhogen naar €225 zou teveel geweest zijn, er zijn ook ouders met bv een kind
in 5e en 6e. Daarom werd beslist dit met een kaartenverkoop op te vangen. Het idee is
dat het daar niet noodzakelijk de ouders zijn die betalen, maar de mensen die de
kaarten kopen. Rita merkt ook op dat het programma omwille van de maximumfactuur

de voorbije jaren al veranderd is. Zo is de uitstap naar het Zwin weggevallen omdat de
inkomprijs en het vervoer erheen te zwaar wogen op het budget.
In de toekomst zal er beter gecommuniceerd worden naar de ouders omtrent de
motivatie voor een kaartenverkoop (men dacht dat dit nu via de kinderen ging
gebeuren, maar dit was dus niet het geval).
12. Varia
Enkele puntjes van de schepen:
1) De schepen licht toe dat voor de bouw in Lemberge 3 bedrijven in aanmerking komen.
Alle dossiers zijn nu naar de subsidiedienst en er wordt verwacht dat dit definitief op het
college zal kunnen komen in september.
2) De gemeenteraad heeft ook de containers voor Lemberge goedgekeurd. Deze worden al
in september in gebruik genomen.
3) Op de gemeenteraad van mei is voor 60.000€ aan materiaal goedgekeurd voor de
school:10 digitale borden, stapelbedjes, nieuw meubilair voor het 4e leerjaar,
schilderwerken secretariaat.
4) Het schoolbeleidsplan moet tegen eind 2013 herwerkt worden.
Kris:
Tijdens de fietsuitstap met de scholengordel bleken niet alle kinderen over een fluovestje en
helm te beschikken. De directeur stelt dat de school ruim voldoende fluovestjes heeft voor
iedereen. Er was ook een probleem met de communicatie van deze activiteit. Dit stond al van
augustus op de planning, maar de sportdienst heeft sindsdien niets meer laten weten en pas
de dag vooraf de school eraan herinnerd dat het scholengordel was. Daardoor kon er niet
meer rondgevraagd worden bij ouders voor extra helmen voor kinderen die dit niet hadden.
Ellen vraagt of er ook aan de sportdienst kan doorgegeven worden dat ze volgend jaar niet
enkel fruitsap aanbieden aan de kinderen maar ook water voorzien. Dit was nu niet het geval
en kinderen hadden dorst.
Ray:
Hoe zit het met de plannen voor de heraanleg van de Kloosterstraat? De schepen zegt dat dit
niet kan zolang de Lamstraat openligt. De plannen zullen ten laatste volgend jaar uitgetekend
worden. Ray vraagt of er een mogelijkheid is dat de ouders die plannen dan kunnen inkijken
en dit kan. De directeur stelt voor om ook de omgevingswerken die gepland zijn in Lemberge
op een latere schoolraad te bespreken.
13. Volgende vergadering
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 8 oktober om 19u30 in de Kloosterstraat.
De volgende ouderraad zou dus best doorgaan op 1 oktober.
Rita vraagt of het mogelijk is dat de voorzitter van de ouderraad haar het verslag van de
ouderraad bezorgt voor de schoolraad. Dit zal doorgegeven worden.

