Verslag schoolraad: 4 maart 2013
Aanwezigen: Els Sys, Marleen Baertsoen, Isabella Van De Steene, Ilse Mathys, Rita
Thienpont, Rita Van Oostende, Anita Lievens, Els De Paepe.
veronschuldigd:, Monique Bettens, Ann De Ruyck, Vanessa De Vuyst.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) Goedkeuring laatste verslag-> goedgekeurd.
2) Nieuwe samenstelling schoolraad: decretale regels.
*start 1 april en dit voor 4 jaar
* samenstelling 3 - 3 - 3: lkr - 3 ouders vanuit ouderraad - 3 mensen vanuit lokale
gemeenschap.
*eerste vergadering komen lkrn en ouders samen. Zij kiezen mensen van de lokale
gemeenschap.
3) Nieuwe samenstelling schoolraad: bekendmaking geleding leerkrachten en ouders.
leerkrachten

ouders

Kloosterstraat: juf Rita

en

Saskia Bracke

Bergwegel: juf Ine

en

Ellen De Keyser

Lemberge juf Els

en

Kris De Loor

4) Organisatie volgend schooljaar.
Directie stelt haar presentatie voor ivm de pedagogische visie en infrastructurele
uitdagingen van de school.
Er worden enkele bedenkingen ivm dit project geuit:
- Is dit al definitief?
- Wat met ouders die naar 2 scholen moeten rijden.
- Wanneer worden de ouders op de hoogte gebracht?

- Op ICT vlak beter zal kunnen lesgeven worden=> eindtermen ICT kunnen in het zesde
op deze manier beter behaald worden.
- Dit is wel een grote verandering en vele ouders zullen niet akkoord zijn.
De schepen benadrukt nog eens de pedagogische voordelen bij dit project.
Dit alles wordt morgen voorgelegd aan de ouders in een infoavond en aan de
gemeenteraadscommissie.
Er is overleg ivm advies schoolraad voor dit project-> positief advies goedgekeurd.
5) Varia
* Er hangt een bord/plakkaat aan het uitstalkastje van de BW. Dit zou over de
versterking van de GSM-mast gaan. Directie gaat dit eens bekijken.
* Correct parkeren aan de KL blijft een probleem. Schepen stelt voor om van de
parkeerplaatsen voor de school kort parkeren te maken. Gebruik maken van de blauwe
schijf.
*Project nieuwbouw school Lemberge: aannemers worden aangeschreven. De opstart zou
nog voor 2013 zijn.
6) Bedanking huidige leden schoolraad
juf Rita bedankt de leden voor de voorbije 4 jaar met een roosje.

