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Verslag schoolraad van 12 juni 2013 

 
Aanwezig : 

Personeel: Christel Letouche (voorzitster), Marijke Ooghe, Veronique Van Belle, Els Deneef 

Ouders : Nathalie Walravens, Daisy Dierickx, Oliver Van Camp 

Lokale gemeenschap: Valérie Vrancx, Gerda Vankelecom (verslaggever) 

Directie: Dorien Cochez 

Schepen van onderwijs: Christian Krikilion  

Verontschuldigd : / 

Afwezig: Frédéric Costers 

 

WELKOM 

Christel heet iedereen welkom. 

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad dient aangepast te worden gezien de leden van 

de ouders binnen de schoolraad nu door de ouderraad gekozen werden. (Nathalie, Daisy en 

Oliver) Misschien kan de ouderraad ook plaatsvervangers aanduiden maar dat is hun 

beslissing. 

Christel stuurde een e-card naar Sandra en Stephane om hen te bedanken. 

Bij de geleding van de leerkrachten wisselen Véronique en Leen elkaar af. Marijke komt niet 

meer na vandaag, Els Deneef zal altijd aanwezig zijn. 

Geleding lokale gemeenschap: Christel zal Frédéric contacteren om te zien of hij nog 

geïnteresseerd is, want is vandaag opnieuw afwezig zonder te verwittigen. 

 

1) GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Het verslag wordt goedgekeurd. Nathalie zet het verslag op de website. 

 

2) VOORZITTER + SAMENSTELLING SCHOOLRAAD 2013-2017 

Christel overloopt even de 3-ledige bevoegdheden van de schoolraad: 

- informatie en communicatie: vb. verslagen via website te consulteren 

- verplichte (studieaanbod, aanwending lestijden, samenwerking, bus, projecten,…) en 

facultatieve adviezen 

- overlegbevoegdheid: schoolreglement, uurwijzigingen, bijdragen van ouders, 

schoolwerkplan, grote werken,… 

Elk van de 3 geledingen heeft 3 stemmen. De directie en schepen hebben geen stem. 

Er dient voor de nieuwe schoolraad opnieuw een voorzitter aangeduid. Niemand stelt zich 

kandidaat. Christel is bereid om haar taak als voorzitster verder te zetten. De andere 

aanwezigen zijn hiermee akkoord en bedanken haar voor alle geleverde inspanningen. Zij 

kwijt zich supergoed van deze taak. 

 

3) NIEUWS UIT DE SCHOOL 

 

1° Leerlingenbeperking 2014-2015 
Blijft in grote lijnen hetzelfde: 

- 1ste periode van dinsdag 07/01/2014 om 9u tot maandag 24/02 om 16u. 

(aanmeldingsperiode) Resultaten van dit aanmelden op 28/02, daarna krokusvakantie. 

- 2de periode van maandag 10/03 tot en met 25/04/14: inschrijvingen, 6 weken 

- 3de periode vanaf maandag 28/04: vrije inschrijvingsperiode. 

 

De schoolraad geeft een gunstig advies i.v.m. deze data  
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2° Aanwenden lestijden volgend schooljaar (onder voorbehoud) 

Kleuteronderwijs: 

236 lestijden (vorig jaar 240) 

17 SES-lestijden (opleidingsniveau moeder, thuistaal niet Nederlands, schooltoelagen) (vorig 

schooljaar 19) 

 

2 peuterklassen 

2 1ste KK (kleuterklassen), 2 2de KK en 3 3de KK (= doorschuiven van 3 2de KK) 

Nu minder starters (6) in de peuterklas. Daarom zullen de kinderen van nov. en dec. 2010 

(7lln) eerst tot Allerheiligen in de peuterklas zitten, dan in 1KK en na de grote vakantie in 

2KK. 

 

Overige uren : 

12u worden aangewend voor zorgwerking van de KK. Iemand zal zich hier half-time 

inwerken, want Juf Martien gaat einde van volgend schooljaar met pensioen. 

5 ondersteunende uren 

18u kleuterturnen voor 9 klassen 

12u kinderverzorging 

  

De schoolraad geeft een gunstig advies voor de voorgestelde aanwending van de lestijden in 

het kleuteronderwijs.  

 

Lager onderwijs:  

347 lestijden (vorig jaar: 324) 

33 SES-lestijden (vorig jaar: 29) 

 

3 1ste leerjaren 

3 2de leerjaren 

Rest van de jaren telkens 2 klassen. 

19u zorgcoördinatie 

16u ondersteuning, echt hulp in de klas 

26u LO (14 klassen 1u, 1u extra per leerjaar = 6u, 6u zwemmen) 

 

24u katholieke godsdienst 

Zedenleer wordt hier niet bepaald, hangt af van de keuze van de ouders. 

Vanaf het moment dat 1 leerling kiest voor een bepaalde levensbeschouwing, wordt er 1 

leerkracht aangeduid. Vanaf 10 leerlingen per leerjaar komen er 2 leerkrachten. 

 

De schoolraad geeft een gunstig advies voor de voorgestelde aanwending van de lestijden in 

het lager onderwijs.  

 

3° CLB-contract 
Nog 1 jaar geldig 

 

4° Lokale verlofdagen 
Maandag 14 oktober 2013(= kermismaandag) 

Vrijdag 2 mei 2014 

Opgelet: Het Sterretje is ook gesloten op maandag 14 oktober. Anders moeten alle 

begeleidsters komen werken. Zij hebben als OCMW-personeelsleden ook vrijaf op die dag. 
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Indien ze zouden werken, dient elk deze dag vrij te nemen op een ander moment, wat met de 

steeds grotere bezetting bijna onmogelijk is. 

 

De schoolraad geeft een gunstig advies voor het vastleggen van de 2 lokale verlofdagen.  

 

5° Pedagogische studiedag 
Vindt plaats op maandag 21 oktober, na het eetfestijn. 

Onderwerp voor kleuters: doelgericht hoekenwerk 

Onderwerp voor lager: Frans (op advies van de doorlichting)  

-sterke punten van initiatie Frans (geen leergebied) van 1 tot 4de leerjaar laten doorstromen 

naar 5 en 6 (onderwijs Frans) 

-communicatie bevorderen: verdieping, uitbreiding, ook voor Franstalige kinderen (niet 

schrijven) 

Doel is plezier te beleven aan de andere taal, ze durven te spreken. 

 

6° Scherpe maximumfactuur 

Zelfde als vorig jaar: 

Peuterklas en 1ste kleuterklas: € 25 

2de kleuterklas:  € 35 

3de kleuterklas:  € 40 

Klassen lager onderwijs: € 70 

Maximum € 410 voor meerdaagse uitstappen over het hele lager. 

In Bever gaat het 1ste en 2de leerjaar samen, om de 2 jaar, op boerderijklassen (€ 100) en het 

6de leerjaar op zeeklassen (€ 160). 

Het totaalbedrag zit goed onder deze maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen.  

 

7° Doorlichting 

Enkele sterktes: 

-Nederlands: alle domeinen, actieve denkprocessen 

Frans: voor 1ste tot 4de leerjaar 

 

Wat verbeteren? 

-doelgericht hoekenwerk, differentiatie in kleuterklassen. Is onderwerp van komende 

pedagogische studiedag. 

-zorgsysteem niet zo duidelijk digitaal verwerkt (tabbladen). Zal verbeterd worden. 

 

Misschien kan het verslag van de doorlichting op de schoolsite geplaatst worden? 

 

8° OVSG 

De bestaande normen OVSG die er nu zijn om het getuigschrift lager onderwijs te behalen 

liggen nu op 50% algemeen resultaat en 40% op Nederlands en wiskunde. Wij willen graag 

die 40% optrekken naar 50% omdat we vinden dat dit allemaal basisvaardigheden zijn die de 

lln moeten hebben om naar het secundair onderwijs te gaan.  

Het is wel zo dat de klassenraad nog steeds definitief een beslissing neemt want het kan bv. 

zijn dat een lln op OVSG slecht presteerde door één of andere factor maar dat dit door het jaar  

niet zo was.  

 

De schoolraad geeft een gunstig advies hiervoor. 
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4) NIEUWS UIT DE SCHOLENGEMEENSCHAP 

/ 

 

5) VRAGEN OUDERS, LOKALE GEMEENSCHAP EN LEERKRACHTEN 

Ouders: 

- Bezorgdheid over veiligheid op speelplaats achteraan. De betonnen blokken met 

planken, die dienen als zitbanken voor de kaatswedstrijden, zorgen van tijd tot tijd 

voor ongevallen zoals bvb. geplette vingers, nagels,.. + splinters, glasscherven na 

wedstrijden. Wat indien er eens een kind valt op dat beton? Kan het risico op 

ongevallen verlaagd worden door één of ander alternatief? 

Een oplossing is niet eenvoudig. 25 jaar geleden is het kaatsplein daar aangelegd met 

recht van opstal: de grond is eigendom van de gemeente, de rest is eigendom van de 

kaatsclub. Toen het aantal leerlingen voortdurend steeg, was er meer ruimte nodig en 

mocht het kaatsplein gebruikt worden als speelplaats.  

Is er een alternatief? Overleg met kaatsers? Eerst bekijken met leerkrachten? 

Misschien maar een alternatief nodig voor 1 à 2 schooljaren, want dan gaan de 

containers links weg (eens kleuterschool in Akrenbos gebruiksklaar is).   

Leerkrachten: 

- Budgetten voor materiaal zijn verlaagd. Is nu heel scherp voor 5de en 6de leerjaar, 

terwijl de prijzen stijgen. Kunnen enkel nog schoolboeken kopen. 

Misschien overwegen om een groter budget te voorzien voor 5de en 6de leerjaar 

(handwerkboeken). Ander kostenloos materiaal vooral voorzien in eerste jaren. 

Tevoren werd het budget elk jaar overschreden met +/- 20%. Dit jaar zijn de 

handleiding en kijkplaten van MIKADO gekocht voor alle jaren van het lager (WO). 

- Vorige keer was er gesproken over een cijferslot voor de groene poort, maar dat is er 

nog niet. Christian zegt dat dit zo snel mogelijk mag voorzien worden. 

 

 

 


