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1. Goedkeuring vorig verslag
De voorzitter vraagt goedkeuring ovv. stemming van het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd
met 5 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

2. Lestijdenpakket volgend schooljaar
De directeur licht het betrokken document toe ( dit werd eerder als bijlage 1 aan de agenda van
voorliggende schoolraad toegevoegd) met technische uitleg over de verschillende basissen
waarop de punten toegekend worden om het aantal lestijden te bepalen (oa. obv.aantal kinderen,
aanvullende lestijden, SES-lestijden…).
Er wordt bevestigd dat de lestijden op schoolniveau toegekend worden obv. de parameters
vermeld in de bijlage. Een aantal punten en bijgevolg ook lestijden worden toegekend aan de
scholengemeenschap, maar cijfers hierover kunnen nu nog niet meegedeeld worden gezien
overleg volgende week maandag hierin bepalend is.
Eveneens wordt bevestigd dat eerder besproken toegekende lestijden voor de klas kunnen
gepresteerd worden.
Van uit de vertegenwoordiging van de ouders wordt de vraag gesteld naar bijkomend overleg
omtrent de verdeling van het lestijdenpakket (aantal leerlingen per klas, aantal klassen,…). De
directie stelt dat dit eerst met de leerkrachten zal besproken worden (gepland overleg op
26/05/2014) en vervolgens via brief op 27/05/2014, zal gecommuniceerd worden aan alle ouders.
Van uit de vertegenwoordiging van de ouders wordt er op gewezen dat decretaal is vastgelegd
dat het lestijdenpakket moet kunnen besproken worden op een schoolraad om het draagvlak zo
groot mogelijk te maken. Door de directie wordt er op gewezen dat, na inwinnen van juridisch
advies via OVSG (nav. eerdere mail vanuit de oudergeleding mbt. het opvragen van de exacte
verdeling en verwijzing in deze mail naar uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur mbt.
analoge problematiek), geen overleg met de ouders noodzakelijk is mbt. de

verdeling/aanwending van de lestijden, enkel mbt. de criteria tot toekennen van de lestijden. Het
schoolbestuur en de directeur wijzen erop dat geen nieuwe criteria bepaald worden voor het
aanwenden van het lestijdenpakket. Door de oudergeleding wordt aangedrongen op openheid
en onderbouw mbt. punten die in de schoolraad besproken worden. (hier in het bijzonder mbt.
de lestijden) om zo het vertrouwen van alle ouders te verkrijgen en om tot een gedragen beslissing
te komen. In de zijlijn wordt hierbij verwezen naar eerdere polemieken mbt. communicatie rond
de herstructurering (dd. Schooljaar 2012-2013). De directie benadrukt, bewust voor deze
communicatiestrategie (nl. overleg op 26/05/2014 met leerkrachten en op 27/05/2014
communicatie naar alle ouders, zonder voorleggen van het voorstel op de schoolraad of mogelijke
terugkoppeling van de oudergeleding binnen de schoolraad naar de ouderraad ) dat zij op
hetzelfde moment, hetzelfde verhaal wil kunnen brengen. De directeur en de schepen
verduidelijken hun ongerustheid dat indien overleg wordt voorzien op de schoolraad en
terugkoppeling naar de ouderraad, men niet zal kunnen rekenen op de discretie van de leden.
Deze materie kan en mag immers niet reeds aan de schoolpoort besproken worden vooraleer de
communicatie vanuit de directie heeft plaatsgevonden. De directie wijst op het feit dat in de
ouderraad te weinig rekening gehouden wordt met beperkingen en vreest dan ook dat het
uitgewerkte voorstel mbt. de lestijden daar op de nodige weerstand zal stuiten. Door de
oudergeleding en gecoöpeerden wordt gewezen op het feit dat de het geenszins de bedoeling is
de bevoegdheid van de directie mbt. lestijden in twijfel te trekken maar dat enkel gevraagd wordt
naar verduidelijking en argumentatie bij een welbepaalde keuze.
De oudergeleding wijst op het feit dat het schoolbestuur beslist of overleg met de ouders zal
plaatsvinden of niet. Bovendien wordt verwezen naar de mogelijkheid om het oordeel mbt.de
wenselijkheid van betrokkenheid van de ouders hieromtrent, te laten uitspreken door de
commissie Zorgvuldig Bestuur (opnieuw wordt hierbij verwezen naar eerder gedane uitstpraak
cfr. ut supra).
Het schoolbestuur is bereid op de vraag van de oudergeleding in te gaan en merkt op dat in het
verleden ook overleg met de ouders hierover plaatsvond.
De vergadering wordt vervolgens op vraag van het schoolbestuur en de directie tijdelijk geschorst
voor overleg (21:05u).
De vergadering wordt hervat om 21:20u.
Het schoolbestuur stelt een compromis voor, namelijk een bijkomend overleg ovv.een
bijkomende schoolraad bij hoogdringendheid. Waarbij op 26/05/2014 eerst overleg zou
plaatsvinden met de leerkrachten en diezelfde avond in tweede tijd, overleg op de schoolraad.
Van uit de oudergeleding vraagt men zich af of het niet mogelijk is om na het overleg met de
leerkrachten, toelichting door de directie te laten plaatsvinden op een ouderraad en vervolgens
het item naar de schoolraad te brengen, maar noch voor het schoolbestuur noch voor de directie
is dit de bedoeling. Als reden hiervoor wordt verwezen naar de hierboven aangehaalde elementen
met betrekking tot communicatiestrategie en de eventuele gesprekken aan de schoolpoort. Door
de oudergeleding wordt aangedrongen op het vooraf doorsturen van de informatie die reeds
meermaals werd opgevraagd met betrekking tot het lestijdenpakket. Zodat deze informatie
eventueel nog voorafgaand aan de schoolraad bij hoogdringendheid op een ouderavond kan
besproken worden. Het schoolbestuur en de directie zijn van mening dat het verstrekken van deze
informatie dezelfde gevolgen zou kunnen hebben als hierboven beschreven en zijn dus niet bereid

enige informatie op voorhand te verstrekken. Het compromis houdt in dat door de directeur ter
zitting toelichting zal gegeven worden met betrekking tot de aanwending van het lestijdenpakket
zoals dat de volgende dag zal meegedeeld worden aan de ouders. Het alternatief is, zoals eerder
vermeld, overleg op 26/05/2014 met de leerkrachten en op 27/05/2014 communicatie naar alle
ouders zonder bijkomende schoolraad.
Een lid van de oudergeleding stelt vast dat zij niet kan aanwezig zijn op 26/05/2014 en vraagt of
het mogelijk is dat zij vervangen wordt. De voorzitter van de schoolraad gaat hiermee akkoord.
De oudergeleding stelt dat zij hierover eerst fiat moet vragen aan hun achterban vooraleer zij
kunnen instemmen met het compromis. Er wordt afgesproken dat dit uiterlijk op 21/05/2014 om
17u doorgegeven wordt aan de voorzitter.

3. Jaarplanning schooljaar 2014-2015
Tijdens de vergadering wordt de jaarplanning (aangepaste versie van bijlage 2 aan de agenda)
rondgedeeld en toegelicht. Van uit de oudergeleding wordt de vraag gesteld of het mogelijk is
naar de toekomst toe een vrije dag te leggen na 1e Communie of Lentefeest. De directie wijst op
het feit dat deze feesten niet voor alle vestigingen op hetzelfde moment plaatsvinden en dat dit
bijgevolg niet mogelijk is.
Er worden verder geen opmerkingen op de jaarplanning.

4. Verlenging scholengemeenschap
De directie licht de positie van GILKO Merelbeke toe binnen de scholengemeenschap en stelt dat
de samenwerking steeds op een vlotte en aangename manier gebeurde (zie ook bijlage aan de
agenda). Er wordt hierbij advies gevraagd aan de schoolraad om de deelname aan de huidige
schoolgemeenschap te verlengen. Alle aanwezige leden van de schoolraad kunnen zich vinden in
een positief advies. De voorzitter stelt tijdens het overleg een tekst op en geeft dit ter
handtekening rond. De voorzitter zal dit in tweede tijd aan het schoolbestuur overmaken.

5. Schoolreglement met aanpassing prijzen
Betrokken document (bijlage 5 aan de agenda) wordt toegelicht door de directie.

Verhoging bijdrage van de ouders mbt. maaltijden
Hierbij wordt de stijging van de bijdrage voor de ouders van 0.2Euro mbt. kleutermaaltijden en
0.15Euro voor maaltijden voor leerlingen van het lager toegelicht. Dit werd eerder voorgelegd
aan de ouderraad en de oudergeleding licht toe dat men hier geen bezwaar tegen had gezien in
de visie van alle ouders de kwaliteit van het voedsel primeert, dit op voorwaarde dat er door de
prijszetting van de maaltijden geen winst gegenereerd wordt door de school. De directie ligt toe
dat dit niet het geval is. Bovendien wordt door de oudergeleding gewezen op het feit dat er in het
verleden een onevenwicht was mbt. bijdrage van de gemeente tot de warme maaltijden, gezien
leerlingen die thuis aten hierin niet participeerden. Van uit de oudergeleding wordt gevraagd

waarom niet overgegaan wordt naar een openbare aanbesteding vb. ovv. 3-jarig bestek mbt. de
maaltijden, dat dit namelijk frequente prijsstijgingen zou kunnen tegengaan. De directie en het
schoolbestuur licht toe dat dit mogelijks de kwaliteit zou kunnen in het gedrang brengen en dat
men nu traiteurs in de nabije omgeving kan selecteren terwijl anders mogelijks groter spelers
worden aangetrokken. De directie wijst bovendien op het feit dat de prijzen nu reeds heel scherp
zijn en dat het te betwijfelen valt of door openbare aanbesteding deze prijs nog zou kunnen
gereduceerd worden.

Bijdrage busvervoer zwemmen
Dit item was vroeger niet opgenomen en bedraagt 1 Euro per zwembeurt. Er wordt toegelicht dat
1 busrit 395 Euro bedraagt, waarvan 289 Euro gedragen wordt door de gemeente. Er wordt
nogmaals benadrukt dat 1 jaar gratis zwemmen (en busvervoer) dient aangeboden te worden
door de school. De oudergeleding vraagt om duidelijkheid welk leerjaar dit gratis jaar toebedeeld
krijgt.
De frequentie van het zwemmen, blijft hetzelfde zoals vroeger, namelijk 2-wekelijks.

Toekomstige wijzigingen te wijten aan regelgeving
De directie wijst op het feit dat het schoolreglement mogelijk dient aangepast te worden obv.
Wijziging in regelgeving. Deze wijzigingen zullen ten gepaste tijde door OVSG doorgegeven
worden, noodzaak blijft echter goedkeuring van het schoolreglement door de Gemeenteraad
voor start van het volgende schooljaar.

6. Varia
 Volgende schoolraad
De oudergeleding vraagt of het mogelijk is de termijn van berichtgeving van een volgende schoolraad
naar 20 dagen voor de schoolraad te brengen opdat er nog voldoende tijd is om tussentijds een
ouderraad te organiseren. Dit wordt niet weerhouden, men opteert er voor om op het einde van een
schoolraad een volgend overleg reeds te plannen. Indien een schoolraad afgelast wordt dient tegelijk
een nieuwe schoolraad gepland te worden. Dit voorstel levert ook de mogelijkheid om tijdig een
ouderraad te organiseren. De directie licht toe dat er in de regel 3 schoolraden plaatsvinden: eind
september, eind januari en eind mei.

