Verslag schoolraad GILKO Merelbeke
Datum: Maandag 26 mei 2014 om 20u
Aanwezigen: Els Persyn, David Dhondt, Els Marchand, Kris De Loor (plaatsvervangend
oudervertegenwoordiger Lemberge), Luc Lanckacker, Caroline Van Geyt, Kathleen Rigole, Els Sys,
Sophie Lejeune, Isabelle Van De Steene en Rita Van Oostende.
Verslaggeving:
David De Smet

1. Goedkeuring vorig verslag.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd mits een opmerkingen zijnde:




Agendapunt 2 alinea 4 zin 1 ‘vanuit de vertegenwoordiging van de ouders wordt de vraag
gesteld naar bijkomend overleg…
Agendapunt 2 alinea 4 zin 11, ‘het schoolbestuur en de directeur wijzen erop dat geen
nieuwe criteria…

2. Aanwending van het lestijdenpakket.
De directeur Els Sys legt het lestijdenpakket uit aan de leden van de schoolraad. Vervolgens geeft ze
de leden 10 min. de tijd om het eens te bekijken en eventueel nadien vragen of opmerkingen te
stellen.
Vragen vanuit de vertegenwoordiging van de ouders van Lemberge:


Waarvoor staan die 26 lestijden per klas? De directeur licht toe dat deze uit 24u bestaan voor
de klasleerkracht en vervolgens 2u voor de LO-leerkracht.



Zijn het aantal leerlingen in het 2de leerjaar in Lemberge volgend schooljaar effectief? De
directeur stelt dat dit nog kan schuiven en dit om voorlopige cijfers gaat.

Vragen vanuit de vertegenwoordiging van de ouders van Kloosterstraat:


Waar zal dit slaapklasje georganiseerd worden? De directeur verduidelijkt dat deze in een
container zullen georganiseerd worden.



Zijn er uren voor een slaapklas? De directeur verduidelijkt dat de uren van de
kinderverzorgster bedoeld zijn om een slaapklasje te kunnen organiseren op de
Kloosterstraat.

Vragen vanuit de vertegenwoordiging van de ouders van Bergwegel:


Zijn er enkel uren voor een slaapklas op de Kloosterstraat? De directeur stelt dat de
kinderverzorgster de slaapklas op de Kloosterstraat zal doen en dat er slaapgelegenheid zal
zijn voor peuters in de Bergwegel naast de klas van juf Annick.



Is er ondersteuning voor Bergwegel? 7u ondersteuning voor 23BW



In het voorgelegde document op de schoolraad worden 36/36 aangegeven als uren voor de
zorgcoördinator. Er worden er echter 48/36 gebruikt. Waar kan men de overige 12 uren in
het document terugvinden? Deze 12 uren betreffen uren die komen uit de
scholengemeenschap en deze dienen de komende week nog onderhandeld te worden op het
overleg met de scholengemeenschap.

Wat betreft discussie achteraf: is er volgens Caroline ook vermeld dat er op de schoolraad
dd.19/05/2014: ‘… enkel toelichting zou gegeven worden mbt. de aanwending van het
lestijdenpakket…’ en dat dit bovendien enkel zou kunnen indien de achterban van de oudergeleding
hiermee akkoord ging. (zie goedgekeurd verslag van betrokken schoolraad) . Caroline begreep dat
mevr. Els Marchand deze toestemming niet gekregen had van haar achterban en dat zij daar dus
eerder als persoon aanwezig was dan als vertegenwoordiging van de ouders van de Bergwegel.
Hieruit concludeerde Caroline terecht dat er op de schoolraad van 26/05/2014 niet zou en kon
gestemd worden.
Na de opmerkingen en vragen rond de aanwending van het lestijdenpakket vraagt de schepen of
iedereen akkoord gaat met het overleg van het lestijdenpakket. De directeur benadrukt dat er
eigenlijk geen advies nodig is. Deze vergadering werd enkel gelegd ter overleg van het
lestijdenpakket. Vanuit de vertegenwoordiging van de ouders van de Bergwegel wordt gevraagd of
het mogelijk is om dit document mee te nemen naar de ouderraad en daar nog eens te bespreken.
De directeur en een aantal leden van de schoolraad begrijpen niet waarom dit nog eens naar de
ouderraad moet gebracht worden alvorens het te kunnen communiceren naar de ouders toe. Om
discussies naar volgende jaren te vermijden m.b.t. aanwending van het lestijdenpakket beloofde het
schoolbestuur naar de toekomst toe de communicatie tijdig en zo te organiseren dat overleg met de
ouderraad mogelijk zou zijn
Door de tegenstrijdige standpunten werd er uiteindelijk toch beslist een stemming te houden. Dit gaf
als resultaat 7 stemmen voor overleg van het lestijdenpakket en 2 stemmen tegen.

3. Ontslag Rita Van Oostende
Rita gaf haar ontslag als lid van de schoolraad. Zij zal volgend schooljaar de leerkrachten van
Lemberge niet vertegenwoordigen binnen de schoolraad.

4. Vastleggen volgende schoolraad
De volgende schoolraad zal doorgaan op 6/10/2014 om 20u

