
Verslag schoolraad 03/06/2014 

Aanwezig:  School: Veronique Van Belle, Els De Neef, Christel Letouche 

   Ouders: Oliver Van Camp, Nathalie Walravens, Daisy Dierickx 

   Lokale gemeenschap: Frederic Costers, Gerda Vankelecom 

   Directie: Dorien Cochez, Van Valckenborgh Leen   

   Schepen van onderwijs: Christian Krikilion   

 Verontschuldigd: Valerie Vrancx 

 Goedkeuring vorig verslag. Nathalie zet het op de site. 

 Nieuws uit de school. 

 

1. Busvervoer:          

 * per rit 0.65 euro / per dag 1.30 euro / per maand 23.50 euro /   

 per 3maand 66 euro / per jaar 182 euro  

 

  *vanaf 01/09/2014 ouders per maand een overzicht laten invullen ->   

            afbellen kan altijd, bij reserveren kan niet (tenzij mits akkoord directie  

            in uitzonderlijke gevallen vb.: ouder in het ziekenhuis)  

  overzicht wordt ingevuld telkens voorlaatste week van de maand voor de 

 volgende maand 

 

 *vanaf 01/09/2015 enkel nog binnen Bever (1e ll rond 7u30, indien nodig 

 om 7u15) vanaf 8u15-8u20 traject tussen de vestigingen en Sterretje (zolang 

 er geen 3 vestigingen zijn blijft het vervoer tussen de vestigingen mogelijk) 

  

 *ouders mobiliseren om zich onderling te organiseren zodat kinderen die er 

 dan buiten vallen toch nog gebruik kunnen maken van de bus 

 

  Advies: gunstig 

       

2. Lestijden:          

 2 x PK  2 x 1 KK 2 x 2 KK 2 x 3 KK   

 3 x 1 lj  3 x 2 lj  2 x 3 lj  2 x 4 lj  2 x 5lj      2 x 6 lj

 KO: ze opteren voor geen 3 klassen van een jaar maar voor meer 

 ondersteuning binnen de klassen(48u zorg) 

 LO: ze opteren om kleine klasgroepen te maken , hierdoor wel minder 

 ondersteuning (23u zorg en 22 u godsd)     

 Van 2e lj naar  3e lj: we gaan van 3 groepen naar 2 groepen -> leerlingen 

 werden allemaal herverdeeld op basis van een aantal criteria: vriendjes, 

 prestaties op school, Fr / Nedl, jongen-meisje, gedrag, tips van de huidige 

 juffen 

 

 Advies: gunstig        

          

3. CLB contract: verlenging voor 6 jaar met CLB – Halle, nieuw contract opgesteld op 

basis van de wettelijke bepalingen vanuit OVSG   

Vanuit de zorg: competente mensen, al jaren samenwerking, ze kennen  de 

 school en de kinderen, ze kennen de leerkrachten  -> zeker met hen 

 verder werken! 

 

Advies: gunstig          



 

4. Lokale verlofdagen/ studiedagen:       

 ma 10/11/2014 do 30/04/2015      

           

 ma 20/10/2014 schooleigen, volledige dag (Bazarts rond M.V.)  

 woe 18/03/2015 Scholengemeenschap, halve dag 

 

 Advies: gunstig        

   

5. Scherpe maximumfactuur:  zelfde bedragen als dit jaar    

 PK – 1 KK: 25 euro  2 kk: 35 euro  3 kk: 40 euro  

 LO: 70 euro         

 meerdaagse uitstappen LAGER: 410 euro (volledige lagere school)

 zeeklas iets duurder wegens wegvallen korting (170 euro)   

 boerderijklas (100 euro)       

 kleuter: GEEN meerdaagse uitstappen 

  

Advies: gunstig 

      

 Nieuws uit de scholengemeenschap:       

 * medezeggenschapscollege -> geen verplicht orgaan -> wij gaan 

 akkoord met het afschaffen van het medezeggenschapscollege 

 Advies: gunstig        

           

 * nieuw arbeidsreglement: 2 woorden die veranderen: individuele  

 uurroosters (alleen verandering op papier, want elke leerkracht heeft zijn 

 eigen rooster)         

           

 * 01/09/2014 start de scholengemeenschap in haar huidige vorm (tot 

 01/09/2020) 

 Advies: gunstig  

       

 Vragen ouders, lokale gemeenschap, school     

 Onderwijs Frans: vanaf 01/09/2014 mag terug onderwijs Frans vanaf  

 het 3e lj als de school kan aantonen dat alle leerlingen voldoende het 

 Nederlands beheersen        

 Advies: voor het 3e en 4e lj organiseren we 2 lesuren per week  

  waarvan 1u verplicht voor iedereen en 1u gesplitst. Tijdens het gesplitste uur 

 worden kinderen in groepen verdeeld, ze gaan dan ofwel  Nederlands volgen 

 ofwel Frans (dit in samenwerking  met de zorg)    

 Goot aan het afdak zal er komen. 

         Containers van de Chiro zijn leeggemaakt. 

 

Verslaggever: Van Valckenborgh Leen 


