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Verslag vergadering Schoolraad dd. 22/02/2016 

 

Aanwezig: 

 

Vertegenwoording voor de school: Dorien Cochez (schooldirectrice) 

Vertegenwoording voor het lokaal bestuur: Christian Krikikion (schepen van onderwijs) 

Vertegenwoordiging: voor de leerkrachten: Véronique Van Belle (juf 5de lj), Christel Letouche 

(voorzitter schoolraad + juf 6de lj) (voorzitter), Els Deneef.(juf 2de kk) 

Vertegenwoordiging voor de ouders: Els Tordeurs, Nathalie Walravens 

Vertegenwoordiging voor de lokale gemeenschap: Fréderik Costers, Gerda Vankelecom, 

Valérie Vrancx (opmaak verslag) 

 

1. WELKOM 

Verwelkoming door de voorziter. 

 

2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

 

In het vorige verslag stond vermeld dat vanaf 1 september 2016 in de kleuterschool op 

Akrenbos 133 volgende klassen zouden gevestigd zijn: twee peuterklassen en twee 1ste 

kleuterklassen.  

 

De schooldirectie stelt voor om van dit voorstel af te wijken. Ze stelt voor om vanaf 1 

september 2016 in de kleuterschool op Akrenbos 133 twee eerste kleuterklassen en twee 

tweede kleuterklassen te vestigen.  

Er zijn in de nieuwe kleuterschool 3 lokalen op het gelijkvloers en 1 lokaal op de eerste 

verdieping. Bij het vorige voorstel zou de eerste kleuterklas in de lokalen boven zitten. Deze 

kinderen zijn nog redelijk klein om de trap naar boven te nemen.  

Bij het huidige voorstel kunnen de kinderen van de eerste kleuterklas op het gelijksvloers 

blijven en zouden de iets grotere kinderen van de tweede kleuterklas naar boven gaan. 

De peuters en de derde kleuterklas zouden in de vestiging in Kerkhove gevestigd zijn. De 

peuters zouden op een afgescheiden speelplaats kunnen spelen. De derde kleuterklas zou 

samen met het eerste leerjaar spelen. Op die manier zou ook de buitenruimte optimaal 

kunnen gebruikt worden. 

 

Tijdens een lopend schooljaar zouden alle peuters van een klas gedurende éénzelfde jaar in 

dezelfde klas blijven (geen overstap naar de eerste kleuterklas tijdens een lopend 

schooljaar). 
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In Akrenbos 133 zal Zaal Ter Wijsbeek als refter gebruikt worden. Het meubilair in de refter 

zal klaargezet worden door gemeentepersoneel. Alvorens nieuw meubilair aan te kopen, zal 

er eerst nagekeken worden welk meubilair van vroeger er nog beschikbaar is. 

De werken van de vestiging in Akrenbos 133 zullen tegen juni 2016 klaar zijn, voor 

ingebruikname van de vestiging op 1 september 2016.  

De volgende vergadering van de schoolraad, in juni 2016, zal doorgaan in het nieuwe 

schoolgebouw in Akrenbos 133. 

 

BESLUIT m.b.t. het bovenstaande nieuwe voorstel m.b.t. vestigingsplaats voor de kleuters: 

UNANIEM POSITIEF ADVIES 

 

3. NIEUWS UIT DE SCHOOL 

 

a. Telling 1 februari 2016 

 

2015: Kleuters 165; Lager 274, Totaal 439  

2016: Kleuters 152; Lager 272, Totaal 424 

 

Het verschil in kinderen ligt vooral bij het huidige lager aantal ingeschreven kleuters. Dit 

komt door de leerlingenbeperking die zich nu begint te uiten én door het lager aantal 

inschrijvingen in de eerste kleuterklas dit jaar. 

 

b. Uurrooster kleuters: PK-2KK 

 

Voorstel schooldirectie voor uurrooster volgend jaar =  

 8u45 – 9u35 : les 

 9u35 – 10u25: les 

 10u25 – 10u40: speeltijd 

 10u40 – 11u30: les 

 11u30 – 11u55: les 

 11u55 – 13u: speeltijd (met middageten) 

 13u – 13u35: les 

 13u35  - 14u25: les 

 14u25 – 14u40:speeltijd 

 14u40 – 15u30: les 

 

BESLUIT m.b.t. het bovenstaande nieuwe voorstel m.b.t. uurrooster voor deze kleuters: 

UNANIEM POSITIEF ADVIES 
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c. Verdeling vestigingsplaatsen kleuters 

 

Zie beschrijving en goedkeuring voorstel in punt 2.  

 

d. Tarief bus kleuters 

 

Momenteel is het tarief voor een busrit voor de kleuters gratis. Dit tarief werd vastgesteld 

o.b.v. de richtlijnen van de omzendbrief, die bepalen dat dezelfde tarieven gehanteerd 

dienen te worden als de tarieven die de Lijn gebruikt. 

 

OVSG geeft evenwel aan dat een school zelf de tarieven voor een busrit mag bepalen. 

 

Voorstel: tarief busrit = 0,75 cent per busrit, voor alle kinderen + mogelijkheid tot 

jaarabonnement van 195 euro + behoud van de korting voor grote gezinnen (d.w.z. gratis 

vanaf het derde kind en moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) 

 

BESLUIT m.b.t. het bovenstaande nieuwe voorstel m.b.t. tarief van een busrit voor alle 

kinderen: UNANIEM POSITIEF ADVIES 

 

e. Rit bus ’s morgens 

 

Gezien er volgend jaar 3 vestigingsplaatsen zijn (Akrenbos Kleuter, Akrenbos Lager, 

Kerkhove), zouden er minimum 5 busritten (1. Kerkhove naar Akrenbos Lager, 2. Sterretje 

naar Akrenbos Kleuter, 3. Sterretje naar Akrenbos Lager, 4. Akrenbos Lager naar Bever, 

Sterretje (Peutertjes) naar Kerhove, 6. Kerkhove naar Akrenbos Kleuters ?) nodig zijn van 

minimum 10 min per rit. Er zou bijgevolg ’s morgens ongeveer een uur nodig zijn voor de 

verschillende busritten. 

 

De schooldirectie doet verschillende voorstellen om dit te regelen: 

1. Kortere middagpauzes in het uurrooster van volgend schooljaar 

2. Volgend schooljaar opent de school om 7u45 (al dan niet betalend voor de 

voorschoolse opvang in school) 

3. Volgend schooljaar starten de lessen om 9u (en stoppen om 15u45) en opent de 

school zoals dit schooljaar om 8u 

 

BESLUIT m.b.t. het bovenstaande voorstellen m.b.t.  de busrit ’s ochtends voor alle kinderen:  

UNANIEM POSITIEF ADVIES VOOR: 

Vijf busritten + school opent om 7u45: 

1. Sterretje (7u40) naar Akrenbos Lager (7u50) 

2. Akrenbos Lager (7u50) naar Kerkhove (8u00) 



Page 4 of 6 
 

3. Kerkhove (8u) naar Akrenbos Lager (8u10) 

4. Sterretje (8u20) naar Akrenbos nr 133 (8u30) Kleuters 1eKK en 2eKK afzetten (peuters 

blijven zitten) 

5. Akrenbos nr 133 (8u30) naar Kerkhove (8u40): peuters afzetten 

 

Kleuters die thuis opgehaald worden zullen eerst afgezet worden in Akrenbos Lager. Als de 

bus van Akrenbos Lager naar het Sterretje vertrekt (achter de kleuters), zullen deze kleuters 

meegenomen worden. 

 

Valérie Vrancx vraagt om dit advies verder af te stemmen met de OCMW- Voorzitter en 

OCMW- secretaris, gezien dit voorstel een implicatie inhoudt voor de werking van Het 

Sterretje. Deze vraag zal meegenomen worden in verdere besprekingen met het lokaal 

bestuur. 

Uurroosters worden ook nog eerst besproken met het personeel. 

 

4. NIEUWS UIT DE SCHOLENGEMEENSCHAP 

 

a. Voorstel verdeling klassen 

 

Dit schooljaar werd het tweede leerjaar in 3 klassen verdeeld.(50 lln) 

De schooldirectrice stelt voor om volgend schooljaar het derde leerjaar op Akrenbos in 3 

klassen te verdelen i.p.v. in twee. Er zou een extra derde leerjaar gemaakt worden in de 

zedeleerklas. Zedeleer (2 lesuren voor het vijfde leerjaar) zal dan ergens anders moeten 

gegeven worden, nog te bespreken. 

 

Het eerste leerjaar, dat nu in 3 klassen verdeeld is gezien er 45 leerlingen zijn, zou volgend 

jaar in twee klassen verdeeld worden gezien er momenteel 43 leerlingen ingeschreven zijn 

voor het eerste leerjaar (gehanteerde regel tot nog toe = splitsing in drie klassen bij meer 

dan 44 leerlingen). De schooldirectrice is evenwel voorstander om ook volgend jaar het 

eerste leerjaar in drie te verdelen, ook bij 43 leerlingen. Ze vindt de nood in een eerste 

leerjaar tamelijk groot. 

Indien het aantal leerlingen in het eerste leerjaar volgend jaar nog lager dan 43 zou dalen, 

zou het eerste leerjaar in twee verdeeld worden, evenwel met extra ondersteuning vanuit 

zorg (1 zorgleerkracht voor het eerste en tweede leerjaar). 

 

BESLUIT: UNANIEME POSITIEF ADVIES VOOR: 

 

Drie derde leerjaren 

Twee tweede leerjaren 
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Drie eerste leerjaren indien het aantal ingeschreven leerlingen niet zakt onder 43. Indien het 

aantal ingeschreven leerlingen zakt onder 43, zal er een zorgleerkracht ingezet worden voor 

het eerste en het tweede leerjaar. 

 

Er zal nog een verdere bespreking tussen de schooldirectrice en het schoolteam hieromtrent 

gepland worden.  

 

Eindbeslissing te nemen op het overleg van de schoolraad van juni 2016 

 

b. Aanpassingen huishoudelijk reglement  

 

Volgende aanpassingen werden doorgevoerd: (kopie gekregen) 

 Aanpassing in hoofdstuk 5 artikel 11 

 Aanpassing in hoofdstuk 9 artikel 21 

 

5. NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

 

De ouderraad zal zorgen voor de quiz tijdens de zeeklassen.  

Verder is er geen nieuws uit de ouderraad. 

 

6. VRAGEN VAN OUDERS, LOKALE GEMEENSCHAP EN LEERKRACHTEN  

 

a. Hogere banken voor het vijfde leerjaar mogelijk? 

 

Juf Nele meldt dat een aantal banken van in het vijfde leerjaar te laag zijn voor de kinderen 

die er plaats aan nemen.  

Indien er drie derde leerjaren zouden komen, bestaat er dan een mogelijkheid om deze lage 

banken voor het nieuwe derde leerjaar te gebruiken en nieuwe grotere banken voor het 

vijfde leerjaar te verkrijgen? 

Er zal eerst nagekeken worden in welke klassen er momenteel in de hoogte verstelbare 

banken staan. Deze kunnen dan eventueel gewisseld worden met de lage banken uit het 

vijfde leerjaar. 

 

b. Opkuis van het materiaal in de kleuterschool 

 

Het materiaal van de vroegere kleuterschool werd door de juffen gesorteerd.  

Er zal aan de werkmannen doorgegeven worden dat ze het materiaal dat overblijft mogen 

wegdoen. 

 

c. Stand van zaken vuilnisbakken aan het kaatsplein 
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Momenteel neemt men de PMD –zak elke avond mee binnen op de speelplaats.  De  

schooldirectrice herhaalt haar vroegere vraag om degelijke nieuwe vuilnisbakken met een 

kleine opening aan te kopen. Christian Krikilion zal bij HAVILAND informeren naar de 

mogelijkheid om een PMD-container met een kleine opening te verkrijgen. 


