Verslag schoolraad 28/10/2015:
Aanwezigen: alle leden, m.u.v. Kurt Baes; aangevuld met de directeur en de schepen van onderwijs.
* Lestijdenpakket: wijziging inzet uren en telling 1/10/2015:
Bij de bijlage vroeg Els M. naar wanneer deze beslissing viel omdat er in de Bergwegel ook 31 kleuters
waren.
De directie zei eind augustus en om haar beslissing te staven: in de Kloosterstraat willen we geen
combinatie klassen maken en ook de ruime klassen in de Bergwegel en het gebruik van 2 lokalen in de
Kloosterstraat voor één klasgroep.
*Nascholingsbeleid:
De directie verduidelijkt dat dit de eerste keer is dat er een officiële beslissing werd genomen. De
directie kreeg ook de toestemming van het College om daar in te beslissen. Els M. vindt het positief dat
lk. van elkaar leren. Stefan vraagt naar hoe het concreet loopt, derde kl. klas- eerste leerjaar. De
directie legt uit:
• bij elkaar in de klas gaan kijken
• samen op nascholing gaan (derde – eerste)
• met elkaar praten op voorziene momenten met alle leerkrachten derde kleuterklas – eerste
leerjaar over de afdelingen heen.
Els M. zou wel willen dat dit steeds verduidelijkt wordt in schoolraden (nascholingsbeleid).
En ook over een akkoord geven hier over toch eerst op een schoolraad brengen.
*Aanpak Kloosterstraat:
De directie maakt duidelijk dat we hier zeker nog geen advies moeten over geven. Dat we de mogelijke
denkpistes hier willen verduidelijken.
We zitten met een probleem in de Kloosterstraat. Er zullen in de nabije toekomst 4 lokalen tekort zijn.
Er zijn nu al 3 containers op de school, waarvan de laatste deze zomer werd geplaatst ( 1 geplaatst
toen wel een aanvraag ingediend voor 4 containers) aan de fietsstalling. Er kunnen er daar nog 3 bij:
één ernaast en 2 bovenop.
Caroline G. dacht dat het om 6 lokalen ging die er tekort zouden zijn ( lokalen boven + computerklas
kunnen ook nog anders gebruikt worden).
Optie 1:
Dit duurt heel lang (zie Lemberge) en het moet opgenomen worden in deze legislatuur om in de
volgende pas uitgevoerd te worden. Tijdens de werken weer veel plaats kwijt op de speelplaats.
Optie 2:
In Melle waren ze zeer tevreden. Als we dit toepassen bij ons: starten met het project vb. 1/06 is het
klaar op 25/08.

Els M. vraagt over welk budget het gaat, Els S. verduidelijkt dat het over hetzelfde budget gaat.
Let wel bij private promotors is het zo dat als je nu bouwt dat er een hogere kostprijs aan vast hangt.
Samenwerking GILKO – OCMW:
De Schepen verduidelijkt dat door de crisis de overheid i.p.v. 60% van de kosten nu maar 40% van de
kosten zal dragen. En het gaat over een project dat € 21 miljoen kost.
Het gaat over het gedeelte dienstencentrum op de site.
Els M. vraagt na of dit dan over een tijdelijke oplossing gaat, een EN/EN verhaal of een OF/OF verhaal
De directie zegt dat dit geen tijdelijke oplossing is als we hier voor kiezen.
De directie verduidelijkt ook dat het hier niet gaat over het creëren van een extra campus, want enkel de
lestijden en de kleine speeltijden zouden daar doorgaan. Het centrum zou al klaar zijn in 2017.
Anniek S. geeft als opmerking dat het rusthuis er wel tussen zit en Els S. bevestigt dit.
Els M. vraagt dat als het toch is goedgekeurd we toch een dossier kunnen indienen bij AGION.
Els S. en de Schepen bevestigen dit, maar dat het geld wel moet gebruikt worden waarvoor de
aanvraag is ingediend en voor niets anders.
Els M. vraagt ook na dat als we het OCMW gebruiken of de middenblok op de school dan verdwijnt,
maar het antwoord is nee.
Els M. verteld wat er op de ouderraad gezegd is: iedereen wil hierover nog samenzitten. Er kwam ook
een vraag of er geen mogelijk is om van het “park” dat aan de school paalt geen extra ruimte af
snoepen is. Het gaat niet over het ganse park maar om een meter of 4à5 aan de draad van de school.
De Schepen doet hier navraag naar. Ik verduidelijk dat het park al wordt gebruikt door het lager tijdens
de middag speeltijd, dit in een beurtrol systeem.
Hieruit volgen er een aantal varia punten vanuit de ouderraad, die verteld worden door Els M. :
* Wat met speeltuigen?
De directie zegt dat er daar nu budget voor is en dat er morgen (29/10) nog een laatste van de 3
aangeschreven bedrijven op bezoek komt. Het is de bedoeling dit plan te verwezenlijken tussen Pasen
en de zomervakantie.
* De heraanleg van de Kloosterstraat: we werden daar voor uitgenodigd, maar vond daar niets over
terug.
De directie vermeld dat dit nog niet is gebeurt en Isabelle vraagt dit na. Ze vraagt of dit samen moet
gebeuren met de andere afdelingen of apart.
Els M. zegt om dit misschien eerst op een oudervergadering te doen en om te luisteren naar iedereen in
de Kloosterstraat.
* Lessenaars? Iedereen ging er nieuwe krijgen in de Kloosterstraat.
Els S. verduidelijkt: Elk jaar wordt er een klas voorzien van nieuw meubilair. Vorig schooljaar niet want
dan was er eerst Lemberge. Dit jaar waren de kleuters aan de beurt en volgend schooljaar komt er een
klas bij in het lager van de Kloosterstraat.
* Maaltijden: over de 3 afdeling heen zijn er klachten. De sausen worden niet gesmaakt.
Anniek S. zegt dat er wel 3 tot 4 keer gehakt bij is en dat zij dit maar 2 maal wouden.
Stefaan D. zegt dat er veel gepaneerde dingen bij zijn en dat dit dan niet krokant is. Els M. is er van
overtuigd dat de ouders wel wat meer zouden betalen voor een goed maaltijd.
De directie verteld dat er een fout was begaan dat er 2 maal hetzelfde is gegeven in een maand. Dat hij
wel kan verminderen met gehakt. Dat de traiteur zegt dat als hij andere groenten serveert dat hij die
meestal ziet terug komen. Ook wordt er vermeld dat het eten 2 weken geleden zeer vettig was. De

directie deed navraag bij de kinderen van Lemberge over het eten en die vonden het wel ok, maar soms
wat rare combinaties.
Er wordt gezegd dat wat de kinderen willen en wat de ouders willen 2 verschillende zaken zijn.
De directie vindt inderdaad ook dat er misschien te weinig variatie is, maar dat de smaak wel ok is.
Marleen M. zegt dat de soep uit poeder gemaakt wordt.
Els S. zegt dat er een bestek werd uitgeschreven en dat er maar 2 op ingetekend hebben. Dat er in het
bestek ook staat dat er geen gebakken aardappelen of gefrituurde dingen mogen gegeven worden, dat
dit ook het menu beperkt. Ze vertelt ook dat vroeger enkel naar de prijs werd gekeken maar dat er nu
door de gemeente (personeel) ook een smaaktest is en die werd goed bevonden.
Caroline G. vraagt na naar de keuken van het OCMW, maar Els S. zegt dat die zelf koken en die onze
hoeveelheid niet aan kunnen.
De Schepen Isabelle verduidelijkt dat er al veel rekeningen niet betaald worden en dat de prijs
optrekken geen optie is.
Caroline vraagt of we geen vragenlijst kunnen opstellen. Anniek vraagt dan weer of er geen meer kip of
kalkoen kan op het menu gezet worden, of waarom geen 1 maal vis per week?
Els M. vraagt of er in ons beleid van gezonde voeding niet een verandering kan doorgevoerd worden
om geen drankjes meer te geven van de school uit.
Anniek S. vertelt dat ze een aantal jaar geleden een bevraging deed in de Bergwegel en daar kwam uit
dat de ouders hier niet mee akkoord gingen.
Er wordt als suggestie gegeven om misschien een waterdag in te lassen.
De directie sluit de discussie door te zeggen dat ze de maaltijden en drankjes nog eens zal herbekijken.
*Vraag naar het busvervoer bij het zwemmen:
Els verduidelijkt dat we verplicht zijn om het busvervoer en het zwemmen 1 jaar gratis moeten houden.
Dat hier in de Kloosterstraat alleen het eerste en het tweede leerjaar met de bus gaan en dat het dus 4
jaar gratis is. En in Lemberge het ene jaar het 5de en het 6de leerjaar gratis is en het andere jaar
iedereen betaald.
* Er moesten begin dit jaar kinderen samen kijken in (werk)boeken.
De directie verduidelijkt dat dit een samenloop van omstandigheden waren, dat ook de lange
levertermijn bij “Die Keure” hier tussen zat.
Inschrijvingen van nieuwe lln. in Lemberge en Bergwegel:
Als de tendens zich doorzet, komen we in de problemen.
Lemberge is er nagekeken: al de kinderen die er geboren worden gaan ook effectief naar de school.
Marleen B. suggereert om misschien grootouders op te zoeken (huisbezoek) en dat woon- werk verkeer
misschien ook nog een optie is om na te gaan.
Stefaan D. vraagt of we in geen publicatie kunnen terecht komen i.v.m. de passiefbouw?
De directie vertelt dat in januari het maximum aantallen weer in de gemeente moeten vast gelegd
worden. Dat dit niet kan vastgelegd worden per graad klas, dat dit enkel kan per leerjaar of kleuter /
lager.
Anniek S. vertelt dat ze niet naar combinatie klassen wil gaan. En dat het inschrijvingsbeleid neutraal
moet zijn over de 3 afdelingen heen.
De Schepen oppert dan dat we misschien wel te kampen hebben met een overcapaciteit.
Els M. vraagt dan weer om naar de aantallen en de evolutie van de komende 5 jaar te kijken.
Els S. zegt dat dit structurele maatregelen zijn en vraagt naar anderen.
Els M. zegt dat de ouders nu in de slechts mogelijke setting gaan gaan kijken (PO,1KO,2KO).
Dat we de ouders onze visie heel duidelijk moeten stellen.

Els S. zegt dan weer dat de ouders nog altijd de best mogelijke reclame zijn, dat iedereen positief moet
spreken over de school.
De website? Er wordt gezegd dat de foto’s heel veel bekeken worden.
Misschien moet er eens nagedacht worden over het verfraaien van de voorkant van de school
(Bergwegel).
*Varia:
Stefaan D. vraagt na hoe het zit met de aanleg rond de school (Lemberge).
Isabelle V. : Het rondpunt, daar zijn ze veranderd van materiaal i.p.v. dalen nu een nieuwe medewerker
die kiest voor uitgewassen beton. Het ontwerp bleef hetzelfde. Het groen rond het oud gemeentehuis
daar zouden ze nu mee starten. Voor de plannen van de rotonde zelf moet er nog een bestek worden
opgemaakt. Dit zou dus rond de paasvakantie of anders zomervakantie gepland worden.
Dan kwam de slechte akoestiek ook nog eens ter sprake. Ook hier wordt verder onderzocht wat er
mogelijk is, deelt de Schepen mee.
Verslaggever Els Persyn.

