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1. Welkom 
Verwelkoming van nieuw lid Valérie Vrancx. Ze vertegenwoordigt de lokale gemeenschap ter 
vervanging van Werner Godfroid. Valérie werkt als coördinator in de buitenschoolse opvang 
“Sterretje” in Bever. 
 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en zal op de website van de 
school worden gepubliceerd. 
 
 
3. Telling 1 februari 
Dorien licht de tabel toe.  
In totaal bedraagt het totaal aantal leerlingen 443 tegenover vorig jaar 429. 
Voor de kleuters zijn er 235 reguliere lestijden toegekend, dit is 5 minder dan vorig jaar. 
Vorig jaar waren er op 1 februari 176 kleuters, dit jaar 173. 
Voor het lager onderwijs zijn er 347 reguliere lestijden toegekend, dit is 19 meer dan vorig 
jaar. In 2012 waren er 253 leerlingen voor het lager onderwijs tegenover 270 dit jaar. 
Hiervoor is een logische verklaring, namelijk: de grotere klassen van de kleuters stromen 
stilaan door naar het lager onderwijs. Dit zal dus ook de komende jaren nog het geval zijn. 
Eind april, begin mei zullen er nog de SES-lestijden worden toegekend op basis van het 
aantal SES kinderen. Dit houdt rekening met de schooltoelage, de thuistaal van het kind en 
het schoolniveau van de moeder. Tegen de volgende vergadering zullen we het totaal aantal 
lestijden kennen. 
 
 



4. Nieuws uit de school 
 
Dorien heeft het schoolwerkplan/pedagogisch project herschreven. De reden hiervoor was 
dat het vorige plan te gedetailleerd was en éénmalige activiteiten opsomde. Dit strookt met 
de doelstelling van zo’n schoolwerkplan. Dorien heeft zich ook gebaseerd op andere 
schoolwerkplannen van de scholengemeenschap. 
Het volledige document wordt overlopen en doorgelezen. Bij puntje D werd na overleg 
beslist om de titel te veranderen van gehandicapte kinderen naar mindervalide leerlingen. 
Op vraag van de andere geledingen wordt het puntje zorg nog eens extra toegelicht door het 
schoolteam. Een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid moet elke school nu hebben. 
 
De schoolraad geeft hier een gunstig advies voor het schoolwerkplan. De directie zal dit 
schooljaar nog een brief meegeven aan alle ouders met de melding van de wijziging van het 
schoolwerkplan. Hierin zal ook vermeld worden dat men zowel het schoolwerkplan als de 
afsprakennota als de verslagen van de schoolraad op de website kan consulteren. Ouders 
zullen ook kunnen aankruisen of ze hiervan ook een papieren versie willen ontvangen.  
Het nieuwe schoolwerkplan zal vanaf 1 september 2013 in werking treden. 
 
Het huishoudelijk reglement van de ouderraad wordt toegelicht door Nathalie Walravens. 
Het volledige reglement wordt doorgelezen. Bij punt 4 worden een aantal kleine punten 
gewijzigd in de benaming. Nathalie zal de aanpassingen doorsturen naar Dorien.  
De schoolraad geeft hier ook een gunstig advies voor. Volgende week verschijnt dit op het 
schepencollege. Indien ook zij hiervoor een gunstig advies geven, wordt het huishoudelijk 
reglement bekrachtigd op de volgende ouderraadvergadering van 14 maart. Dan zullen 
zowel het schoolteam als de ouders dit ondertekenen en ontvangen elk een exemplaar. 
De ouderraad zal dan ook 3 leden aanduiden om in de nieuwe schoolraad te zetelen (vanaf 
mei 2013). 
 
Schepen van onderwijs, Christian Krikilion, legt het volgende punt voor, namelijk betalend 
maken van de naschoolse studie. Dit gebeurt naar aanleiding dat Bever en Galmaarden nog 
de enige 2 scholen zijn die geen betalende studie hebben in de scholengemeenschap. Na 
overleg met de directie en de school te Galmaarden zouden beiden willen overgaan tot 
betalende studie. Na overleg met de directie zou de gemeente de studie van 16 uur tot 
16u30 betalend willen maken. ’s Morgens blijft de opvang van 8 uur tot 8u45 gratis.  
Er wordt geopteerd om dezelfde tarieven te hanteren als het Sterretje om concurrentie te 
vermijden. Namelijk 0,76 cent per half uur. 
Dus van 15u30 tot 16 uur is de opvang op school nog gratis, kinderen die later dan 16 uur op 
school blijven betalen per dag 0,76 cent. 
Er zal dan aan de leerkrachten gevraagd worden wie deze opvang wil doen en daarvoor een 
centje wil bijverdienen.  
De betaling van de opvang zal geregeld worden via de schoolfactuur. De school op haar 
beurt zal dit doorstorten naar de gemeente.  
Ook hier geeft de schoolraad een gunstig advies. Dit zou dan ook in voege treden op 1 
september 2013. 
De leerlingen zullen een brief meekrijgen in juni. 
 
 



De aanmeldingsperiode is afgesloten. Er hebben 44 nieuwe leerlingen (kleuters) zich 
aangemeld, er moet dus niemand geweigerd worden (max aantal is 50) 
Er is slechts één leerling geweigerd voor het eerste leerjaar omdat deze al volzet is. 
 
 
5. Nieuws uit de scholengemeenschap 
Op 13 maart is er pedagogische studiedag. Er worden verschillende workshops 
georganiseerd. De leerkrachten kunnen inschrijven voor verschillende sessies. Er wordt ook 
een EHBO cursus georganiseerd waar een 4 tal leerkrachten op kunnen inschrijven, telkens 2 
per vestiging. 
 
6. Ouders, lokale gemeenschap en leerkrachten aan het woord 
 
De groene poort achteraan aan het kaatsplein zou tijdens de schooluren van 9 uur tot 15u15 
afgesloten worden met een codeslot. 
 
De bouw van de kleuterschool is voorzien voor eind 2013. 
 
 
 
Verslag opgemaakt door Nathalie. (oudergeleding) 
 
                                        ========================================= 


