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Bijlages aan de uitnodiging en agenda voor de schoolraad:
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Bijlage 1 Lestijdenpakket schooljaar 2018 2019
Bijlage 2 SR, An retributiereglement en neutraliteitsverklaring
Bijlage 3 Kalender schooljaar 2018 2019
Bijlage 4 Missie en Visie van de school
Bijlage 5 Vegetarische maaltijden

1. Goedkeuring verslag schoolraad dd. 22/03/2018
Het verslag van vorige vergadering is goedgekeurd.
Schepen Van De Steene geeft nog antwoord op de gestelde vragen in de schoolraad van 22/03/2018:
1. Gebeurt er na de toewijs door de computer ook enige manuele correctie?
Er gebeurt aan de ordening nooit een manuele correctie.
2. Hoeveel keuzescholen kunnen worden doorgegeven?
Onbeperkt aantal, minstens 1
3

Als er na toewijs opnieuw plaatsen vrijkomen in een bepaalde school, hoe worden die plaatsen
ingevuld, met de eerste plaatsen op de wachtlijst van die school, ook al heeft dat kind misschien
reeds een plaats in een andere school met een hele verschuiving als gevolg of aan een kind dat nog
geen plaatsje heeft?
Altijd het eerste kind op de wachtlijst (per contingent). Op de wachtlijst staan kinderen die geen
enkele toewijzing hebben én kinderen die wel een toewijzing kregen maar níet van hun hoogste
voorkeurschool. Zij staan dan op de wachtlijst voor alle scholen van hun hogere voorkeurscholen.

Dus: via het opvissen van de wachtlijst kan iedereen nog in een hogere/zijn hoogste voorkeurschool
worden ingeschreven. Als een kind op de wachtlijst wordt opgevist dat al elders een toewijzing
kreeg (voor een lagere voorkeurschool) dan maakt dat kind weer een plaats vrij in de school waar
het kind aanvankelijk was toegewezen.
4

Hoe vrijwaren we de vrije schoolkeuze bij kind met specifieke noden en dus specifieke keuze van
school bijvb hoogbegaafdheid?
Bij de ordening wordt er geen rekening gehouden met de redenen waarom ouders een school
opgeven. Ouders zijn vrij om hun voorkeurscholen te kiezen én de criteria die zij gebruiken om
een school te kiezen. Dat kan van alles zíjn: pedagogisch project, afstand, opvang, famille dat er
school loopt, ... Het kind wordt alleen geordend voor de scholen die werden opgegeven én bij
de toewijzing aan de volgorde van de opgegeven voorkeurscholen. Als ouders dus een voorkeur
hebben voor school X om reden Y dan duiden ze de school aan. Scholen waarvoor ze geen
voorkeur hebben, geven ze niet op. ledere school rmoet de nodige zorg en ondersteuning
bieden aan alle leerlingen die bij hen worden ingeschreven.

2. Lestijdenpakket schooljaar 2018 - 2019
Dit werd toegelicht en goedgekeurd.

3. Schoolreglement (incl. afsprakennota), retributiereglement en
neutraliteitsverklaring
a) Het bedrag van de scherpe maximumfactuur verhoogt van 425 euro naar 435 euro
b) De opvangkosten verhogen van 0,80 euro naar 0.90 euro en het avondtoezicht wordt nu per
kwartier aan 0,45 euro gerekend.
c) Vanaf schooljaar 2018 – 2019 krijgen kinderen die vroeger geen getuigschrift kregen nu toch een
getuigschrift met de vermelding van de bereikte doelen.
d) In het kader van de leerlingengegevens en privacy worden er nieuwe artikels toegevoegd bij
hoofdstuk 13 ivm het gebruik van smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige
toestellen, internet en sociale media. De schoolraad stelde zich de vraag hoe het zat met foto’s
door leerlingen genomen tijdens een uitstap die zo op de sociale media belanden. Sensibilisering
van de 3e graad daarrond wordt overwogen.
e) De bedragen van de schooltoelage verhogen:
Voor kleuters van 93,21 euro naar 94,98 euro
Voor lagere schoolkinderen:
minimumtoelage van 104,86 euro naar 106,86 euro
volledige toelage van 157,23 euro naar 160,28 euro
uitzonderlijke toelage van 209,73 euro naar 213,71 euro
f) Er komt een hoofdstuk over het ondersteuningsnetwerk en het digitaal aanmeldingssysteem in
de afsprakennota
Alles werd goedgekeurd.

4. Kalender
Ingevulde activiteiten, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen werden goedgekeurd.
Extra vermelding van de nieuw aanmeldingsdata in het MJA:
Van 15/10/2018 tot en met 26/10/2018: aanmelding brussen en kinderen van het personeel
Van 01/02/2019 tot en met 22/02/2019: aanmelding vrije inschrijvingen
Van 01/03/2019 tot en met 01/03/2019: resultaten aanmeldingen
Van 12/03/2019 tot en met 01/04/2019: aanmeldingen met ticket
Vanaf 24/04/2019: late aanmeldingen
De schepen vraagt deze data ook door te geven aan te gemeenteraad.

5. Missie en visie van de school
Dit werd toegelicht en goedgekeurd

6. Vegetarische maaltijden
Er wordt geopteerd om de vegetarische maaltijden ook volgend jaar aan te bieden. De leden van de
schoolraad merkten op dat de reden daarvan ook mag uitgelegd worden op de infoavond.
Zij vinden dat dit ook bij puntje 3 van de missie en de visie van de school past in het kader van ons
milieubeleid.

7. Varia
Sophie Lejeune geeft meer uitleg over het lerarenplatform dat van start gaat volgend schooljaar. Als
school kan daar enkel met de scholengemeenschap ingestapt worden. Voor onze school betekent dit dat
wij 2 startende leerkrachten vanaf 01/10/2018 en dit tot einde schooljaar kunnen aanstellen voor 24/24
in de lagere school en voor 14/24 in de kleuterschool. De bedoeling daarvan is startende leerkrachten
meer werkzekerheid te bieden en een betere schoolwerking te verkrijgen door ze in te zetten in
reguliere vervangen en zinvolle pedagogische taken.
Gavere krijgt 2 voltijdse starters.
De bedoeling is ook om alle starters in beide schoolbesturen vervangingen te laten doen indien nodig.

8. Volgende schoolraad
Er werd nog geen nieuwe datum vastgelegd.

