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1. Welkom / goedkeuring vorig verslag 

Christel heet iedereen welkom op deze bijeenkomst van de schoolraad. 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Nieuws vanuit de school 

 Telling 1 februari 2015 
Christel licht de tabel toe. 
In 2014 telden we 431 leerlingen, in 2015 439 leerlingen. Dit is een stijging van 8 leerlingen wat 
ook een stijging zal geven in het aantal lestijden voor volgend schooljaar. 
Deze totalen worden ook uitgedrukt in gewogen totalen, wat neerkomt op respectievelijk 
517,2 voor 2014 en 526,8 voor 2015. 
 
Als we dit nader bekijken, geeft dit een daling van 3 kleuters. We hadden een totaal aan 
kleuters van 168 voor 2014 en hebben voor 2015 een totaal van 165. 
Bij de lagere schoolkinderen stijgen we van 263 in 2014 naar 274 voor 2015. (vertrek van 36 lln 
6de lj vorig jaar en er kwamen 50 lln 1ste lj bij) 
 
SES lestijden en reguliere lestijden 
Voor de SES-lestijden geeft dit als gevolg dat we voor het lager 1 lestijd meer hebben (31 LT) 
tov vorig jaar en bij de kleuters is het aantal gelijk gebleven (17LT). 
Voor de reguliere lestijden: lager 352 lestijden (13 meer dan vorig jaar) en de kleuters 227 
lestijden (3 minder dan vorig jaar) 
 

 Refter 
Op de vorige schoolraad werd gevraagd of het clublokaal van de kaatsclub over de middag mag 
gebruikt worden voor het warm eten, omdat de polyvalente zaal te klein wordt en te 
luidruchtig. Dan zouden de lagere schoolkinderen in de chalet eten en de kleuters in de 
polyvalente zaal. 
Christian heeft navraag gedaan bij de kaatsers en er mogen reeds activiteiten en speeltijd bij 
slecht weer doorgaan in de chalet.  
 
Voor het eten zou het specifiek nog moeten gevraagd worden, gezien Christian dit niet had 
begrepen tijdens de vorige vergadering. 
Maar dit werd ondertussen reeds besproken met het personeel van de keuken. 



Dit zou namelijk niet haalbaar zijn met de huidige personeelsbezetting. Want in beide zalen 
moet er bediend worden en moet er ook afgeruimd en gepoetst worden. 
De vraag werd gesteld aan de schepen of er meer personeel kan worden ingezet, maar dit is 
budgettair niet haalbaar. 
Wel merken de leerkrachten die toezicht houden op dat het systeem van de smiley’s wel effect 
heeft. Namelijk indien ze rustig eten, krijgen ze een groene smiley en mogen ze vrij vlug naar 
de speelplaats, indien ze iets wat luidruchtig worden, krijgen ze oranje en moeten ze 10 min 
langer binnen blijven en indien ze nog luidruchtiger worden, krijgen ze een rode smiley wat 
inhoudt dat ze in totaal 20 min langer moeten binnen blijven tov die die een groene smiley 
krijgen. Dit wordt per tafel beoordeeld. 
 

 Leerlingendossiers 
Er was nog een opmerking van de Vlaamse overheid ivm de leerlingendossiers. Namelijk de 
vrije periode moest nog meer gespecifieerd worden, dus ook effectieve datums vermelden. 
Dus we hebben in volgorde volgende periodes: 

 aanmeldingsperiode 

 bevestigingsmail van de school 

 effectieve inschrijvingsperiode 

 vrije inschrijvingsperiode =) deze data werden nu wel gespecifieerd, + 1ste week van juli 
en de laatste week van augustus 

 
 Verdeling lestijden 

Het schoolteam licht toe dat uit de gesprekken en testen blijkt dat er momenteel in de 2de 
kleuterklas algemeen over de twee klassen, extra aandacht en zorg zou moeten komen, omdat 
de kinderen dit echt nodig hebben. Reeds in de 1ste kleuterklas kwamen er al enkele problemen 
naar boven, maar nu in de 2de kleuterklas komen deze nog meer tot uiting en betreft het een 
groot aantal leerlingen. Het schoolteam heeft dit intern besproken en er zijn 2 mogelijke 
opties: nl: 

 de klassen te behouden en de zorguren van de kleuters meer toe te bedelen naar die 2 
klassen 

 ofwel volgend jaar in de 3de kleuterklas deze 2 klassen op te splitsen naar 3 klassen, zodat 
de groepen kleiner zijn en dat de klasjuf meer tijd heeft om met de kinderen bezig te zijn. 
Technisch is het ook mogelijk omdat ze over genoeg lestijden beschikken om dit uit 
voeren. Lokaal? =) huidige zorgklas kleuters en de zorg in de slaapklas en ?? 
 

Het schoolteam geeft uiteindelijk de voorkeur aan de 2de optie, ook met als argument dat dit 
dan een goede voorbereiding is voor het 1ste leerjaar waar ze ook worden verdeeld in 3 klassen. 
(bij 44 lln of meer) Zo gebeurt eigenlijk de splitsing een jaar vroeger dan anders. 
 
Christian en ook de oudergeleding gaven wel aan, dat er goed moet overwogen worden hoe 
we de school leiden. En dat er niet elk jaar een andere beslissing/manier van werken kan 
worden gehanteerd. Want vorig jaar werd er nog beslist om de extra zorguren bij de kleuters 
niet te gebruiken om klassen nog meer op te splitsen, maar de extra zorguren te verdelen over 
de klassen. Nu wordt er met de huidige feiten een andere beslissing genomen. 

 



Advies van de schoolraad: steunt de beslissing van het schoolteam, dus klassen opsplitsen naar 3, 
maar de oudergeleding gaf wel als voorwaarde dat er een deftige communicatie moeten 
gebeuren naar de ouders toe. 

 
 
 
 

 Goot afdak/opstap kleuters 
Dit item is al enkele keren op de agenda gekomen. Christian beloofde telkens de opdracht door 
te geven aan de werkmannen/vakman. Tot op heden zijn de werken nog steeds niet 
uitgevoerd. Nochtans werd de belofte voor de goot al gedaan sedert juni vorig jaar. 
Bij deze werd erop aangedrongen om dit tijdens het krokusverlof in orde te brengen. 
 
Voor het opstapje bij de kleuterklas van Peggy was het argument van de schepen van werken 
dat er geen extra opstapje kan worden geplaatst gezien de reeds veelvuldige werkongevallen 
(uitglijden) van het poetspersoneel met werkonbekwaamheid tot gevolg.  
De ouders en leerkrachten vroegen zich dan af, en wat met de kleuters die vallen? 
Ook vroeg Christian zich af of het nog de moeite is om deze werken uit te voeren, gezien dit het 
laatste schooljaar is, want de nieuwe kleuterschool zou operationeel zijn in september 2016. 
 

 Aanpassingen schoolreglement 
Dorien heeft vorige schoolraad het nieuwe schoolreglement toegelicht. Maar er zijn nog enkele 
wijzigingen die moesten worden opgenomen. 
De wijzigingen zijn volgende: 
  

 Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing: lijst met materialen aangevuld 

 Hoofdstuk 7, er werd een iets soepelere reglementering opgesteld om een leerling te 
kunnen schorsen van school. Vroeger bestond dit hoofdstuk uit 1 artikel, nu zijn er 19. 

 Hoofdstuk 9, art.23, de school moet zelf een beroepscommissie opstellen 

 Hoofdstuk 13, werd er 1 zin aangepast n.a.l.v. de doorlichting 

 Hoofdstuk 16, nu moeten alle leerlingen van het 1ste leerjaar een taalscreening ondergaan. 
 

 Infoboekje 
Bepaalde zaken zijn uit het schoolreglement gehaald en opgenomen in een infoboekje. 
Namelijk hoofdstuk 3, aanmelden en inschrijven van een leerling in de school. 
 
Alle bedragen van de scherpe en minder scherpe factuur worden hierin vermeld per leerjaar.  
De wijzigingen hierin zijn dat de scherpe maximum factuur is gestegen naar 40 euro voor 
peuters en kleuters en 80 euro voor de lagere schoolkinderen. De minder scherpe (meerdaagse 
activiteiten) factuur is gelijk gebleven, 410 euro. Gezien tot op heden dit bedrag nog niet wordt 
gehaald, stelt het schoolteam voor om voor het 4de leerjaar een 3-daagse activiteit in te lassen. 
Er wordt voorgesteld om naar Bokrijk te gaan, kostprijs 85 euro. De andere activiteiten blijven: 
boerderijklassen 100 euro en zeeklassen 170 euro. 
 
De facultatieve uitgaven worden ook in het infoboekje opgenomen, oa tarieven van het 
busvervoer, deze moeten nog worden nagekeken naar aanleiding van het nieuwe tariefplan 
van De Lijn sinds 1 februari. 



 
Er is nog een bijkomende opmerking gekomen tijdens het overlopen van het boekje; dat er nog 
een brief van de gemeente uit moet worden gestuurd naar de ouders, ivm de beperking van 
het busvervoer binnen Bever vanaf september 2015. 
 

Advies van de schoolraad ivm extra uitstap Bokrijk: positief 

 
 
 
 

3. Nieuws uit de scholengemeenschap :  
De coördinator van de scholengemeenschap, William Cools gaat met pensioen op 1 september 
2015. 
Marleen Hanselaer neemt de fakkel halftijds over. Zij is ook halftijds directeur in Oetingen. 
 

4. Nieuws uit de ouderraad: / 
 
5. Vragen uit de ouderraad, de lokale gemeenschap en het leerkrachtenteam:  
 
     Christel: enkel voor de stand van zaken voor de quiz zeeklas: normaal komen opnieuw dezelfde 
     mensen als vorig jaar, nl. Kurt, Lionel, Virginie en Stef.  


