Verslag schoolraad GILKO Merelbeke
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Aanwezigen:
Stefan Decaluwe, Jana Van Rymenant, Marleen Baertsoen, Kathleen Rigole, Els Marchand, Luc
Lanckacker, Caroline Van Geyt, Els Persyn, Els Sys en Isabelle Van De Steene, Bjorn Wulgaert
Verontschuldigd:
Kurt Baes
Verslaggeving
Caroline Van Geyt
Bijlages aan de uitnodiging en agenda voor de schoolraad:
•
•
•
•

Bijlage 1 Schoolreglement 2016-2017
Bijlage 2 Extra wijzigingen schoolreglement
Bijlage 3 Concrete verdeling uren en punten voor schooljaar 2016-2017
Bijlage 4 Jaarkalender 2016-2017

1. Goedkeuring verslag schoolraad dd. 14/01/2016
Het verslag van vorige vergadering is nog niet beschikbaar, mevr. Staelens, aangesteld als verslaggever
van betrokken schoolraad, zou hierover gecontacteerd worden door de directeur.

2. Vertegenwoordiging leerkrachten Bergwegel
Mevr. Anniek Staelens heeft haar ontslag ingediend als vertegenwoordigster van de leerkrachten
afdeling Bergwegel. De schoolraad verwelkomt mevr. Jana Van Rymenant als nieuwe
vertegenwoordigster.

3. Lestijdenpakket
Het lestijdenpakket cfr. bijlage 3 wordt toegelicht door de directeur. Een aantal correcties dienen nog
doorgevoerd te worden.
Door de vertegenwoordiging van afdeling Lemberge wordt de geluidsoverlast in de nieuwe
infrastructuur nogmaals aangekaart. De schepen vermeldt dat er tegen september extra panelen in de
betrokken lokalen (Kleuterklas en turnzaal) zouden geplaatst worden om het geluid te dempen.

Door de directie zal onderzocht worden hoe Lemberge kan ondersteund worden (voor 4u), verschillende
opties zullen overwogen worden oa. ondersteuning door zorgleerkracht bij lezen, ondersteuning door
kinderverzorgster.
Verder worden geen opmerkingen geformuleerd op het lestijdenpakket, een advies mbt. de lestijden
wordt ter handtekening rondgegeven. Er wordt verwezen naar bovenstaande opmerkingen.

4. Schoolreglement en afsprakennota
•
•
•

Bijlage 1 en 2 worden door de directeur overlopen, in het bijzonder de extra wijzigingen tov.
voorgaande versie op advies van OVSG.
Een update is nodig wat betreft invulling van een aantal functies (oa. secretaris van de
ouderwerkgroep Bergwegel, opvolging van mevr. Ellen De Keyser (obv. van lijst van vorige
verkiezing)).
Boete bij laattijdig ophalen uit opvang: het is wenselijk deze paragraaf te verduidelijken zodat
deze eenduidig wordt geïnterpreteerd. Op 30/05 ontvingen de leden van de schoolraad
volgende formulering: “Bij laattijdig afhalen en/of het niet verwittigen van de toezichthouder
wordt, bij een tweede vaststelling van overtreding, een vergoeding aangerekend van 5,00 euro
per overtreding per kind. “

Er worden verder geen opmerkingen geformuleerd op de overlopen bijlages. Een advies ter
handtekening wordt rondgegeven.

5. Varia
•
•

Jaarkalender 2016-2017: hier wordt opgemerkt dat de plechtige communie in 2017 3 weken
na Pasen gevierd wordt in tegenstelling tot andere jaren (waar het 6 weken na Pasen was).
Door vertegenwoordiging van Kloosterstraat wordt gevraagd of er in de plaats van
avondtoezicht door de politie, ochtendtoezicht door de politie kan georganiseerd worden.
Door het vele sluikverkeer vanwege wegenwerken, is hier ’s ochtends immers meer
behoefte aan dan ’s avonds. Dit zal door de schepen opgenomen worden.

6. Volgende schoolraad
Er wordt nog geen datum geprikt voor een volgende schoolraad.

