Verslag schoolraad: 29 mei 2012
Aanwezigen: Els Sys, Isabella Van De Steene, Marleen Baertsoen, Vanessa De Vuyst,
Ilse Mathys, Rita Thienpont, Rita Van Oostende, Monique Bettens, Ann De Ryuck, Anita
Lievens, Els De Paepe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) Goedkeuring laatste verslag-> goedgekeurd.
2) Kostprijs drankjes: verhoging vanaf september 2012 ( zie nota: Schepen van
onderwijs)
3) Lestijdenpakket schooljaar: 2012 - 2013 ( zie bundel Directie)
4) Wijzigingen schoolraad:
* in schoolreglement:geen wijzigingen.
*afsprakennota: wijzigingen zie bundel Directie. Aanvullend: nieuwe turnkledij, juiste
kostprijs nog niet gekend.
5) Nieuw inschrijvingsdecreet: zie bundel directie. Aanvullend: Kinderen die in een
brugklas of bijzonder onderwijs terecht komen, kunnen ongeacht terugkeren naar onze
school.

Schoolraad gaat akkoord met punt 3, 4 en 5.
6) Varia.
a) Verkeers ouders: schoolpakket van de Vlaamse Gemeenschap. Ouders op een ludieke
manier bewust maken van het verkeerd parkeren.
Problematiek verkeersituatie zowel KL, LB. en BW blijft naar voor komen op de
ouderraad. Naar volgend schooljaar toe: via oudercomité de ouders bewust maken van
het verkeerd parkeren.
b) Nieuwbouw Lemberge: start bouw gaat niet door. Intekening van ruwbouw 500000
euro boven budget. Er start een onderzoek waarom ruwbouw zoveel duurder. In
sept/okt start nieuwe procedure bouw Lemberge.
c) Communicatie ivm wijzigingen leerkrachten/afdeling. Waarom niet vroeger laten
weten aan ouderraad?
Directie wou iedereen op hetzelfde moment de wijzigingen laten weten.

In Lemberge heerst er nog onrust. Directie gaat nog eens langs op Lemberge om de
gemoederen te sussen. Ze stelt duidelijk dat de wijzigingen van de leerkrachten een
pedagogische verantwoorde keuze is.
d) Schoolreis:
*De kinderen van het eerste lj zaten op 2 bussen. Dit komt omdat er 2 bussen voorzien
waren en niet alle lln KL op 1 bus konden. Juf Liesbeth en juf Katleen zaten elk op een
bus.
* Bussen waren laat vertrokken dit komt omdat de kluis niet open ging. Het geld voor de
schoolreis zat in de kluis.
*Kleuters eerste kl KL sliepen op de bus. Juf Ann moest alleen de kindjes van de bus
halen. Er stonden 2 toezichters op de speelplaats. -> communicatie: beter afspreken met
de toezichters om te helpen.
e) Poetspersoneel: Er is een probleem met een persoon tijdens het bedienen van de
warme maaltijd. Deze verdwijnt in september en wordt vervangen.
De schepen stelt zich vragen bij het helpen van het poetspersoneel tijdens het eten. De
schepen kijkt uit voor iemand die enkel helpt bij de eetmalen.
f)Varia vanuit de Schepen van onderwijs
* Computerklas KL wordt geïnstalleerd naast de klas van juf Rita.
*Vacature op school: ICT-coördinator 12/36 + 12 u LO
12u LO + zorg.
*musical Oink: prachtig!
g)Varia directie:
Werking ouderraad en oudercomité's -> positief

Juf Rita besluit de vergadering met een dankwoordje.

