VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 21 JUNI 2016
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clerc, Marleen Everaert : leden-leerkrachten
Kristof Meere, Els Verbeke (voorzitter), Annelies Vroman: leden-ouders
Johan Van Cauwenberghe: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs (voor agendapunten 1 en 5)
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Bea Gheeraert, Sabine Van Den Heede: leden lokale gemeenschap
Nele Vanhoutte: leden-leerkrachten

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring vorig verslag
Facultatieve verlofdagen 2016-2017
Lestijdenpakket 2016-2017 (*)
Navorming 2016-2017 (*)
Aanpassing kostprijzen (*)
Varia

Alvorens de vergadering aan te vangen wenst de voorzitster, Els Verbeke, mede te delen dat ze
na het lezen van een brief waarin ze haar ongenoegen wil uiten, de vergadering zal verlaten. De
afgelopen drie jaar heeft ze veel energie in de vergaderingen gestoken en er te weinig resultaat
of voldoening uitgehaald. Ouders worden te weinig gehoord. Dit te wijten door gebrek aan een
open houding en communicatie in de vergaderingen. Ze toont veel respect voor de werking van
de school en de vele initiatieven van het team.
Directie legt uit wat de bedoeling is van de schoolraad.
De andere leden van de geleding ouders kunnen haar ongenoegen begrijpen en hopen in de
toekomst op en open communicatie. Als het schoolbestuur onmiddellijk duidelijk was geweest in
de gesprekken over de opvang was alles veel rustiger verlopen. Het schoolbestuur had niet de
intentie om zo onduidelijk te zijn. Het was zeker niet de bedoeling informatie achter te houden.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 1 maart 2016 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Facultatieve verlofdagen 2016-2017.
Samen met de scholen van Kruishoutem werd in functie van het busvervoer beslist om maandag
3 oktober 2016 en maandag 15 mei 2017 als facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 20162017 te voorzien.

3. Lestijdenpakket 2016-2017.
De aanwending van de lestijden werd in de vorige vergadering meegedeeld.
Van het schoolbestuur krijgt men 17 LT van het werkingsbudget voor 5/24 hulp in de klassen en
12/24 voor de pedagogische medewerker die moet instaan voor de opvolging van de werking van
de kleutergroepen en klassen lager onderwijs. Zal tevens instaan voor begeleiding van startende
leerkrachten en voor leerkrachten die hulp vragen.
De klasverdeling ziet er als volgt uit :
* in de kleuterklassen zal men met 2 menggroepen werken
 2 groepen: peuters en 1ste kleuters
 3 groepen: 2de en 3de kleuters
* Kleuterstraat 1 : juf Sylvie (peuters - 1ste kleuters)
* Kleuterstraat 2 : juf Leen en juf Margaux (peuters - 1ste kleuters)
* Kleuterstraat 3 : juf Marleen (2de - 3de kleuters)
* Kleuterstraat 4 : juf Lesley (2de - 3de kleuters)
* Kleuterzijstraat 1: juf Charlotte (2de - 3de kleuters)
* 1ste leerjaar (30lln) : juf Ilse en juf Prisca 18/24
* 2de leerjaar (30lln) : juf Lieve en juf Kimberly 12/24
* 3de leerjaar A (43lln): meester Tim
* 3de leerjaar B
: juf Tilly
* 4de leerjaar (29lln) : juf Veerle en juf Tess 17/24
* 5de leerjaar (27lln) : meester Geert en juf Prisca 6/24
* 6de leerjaar (20lln) : meester Jacky en juf Nele 12/24
* lijsten met leerlingen per klas gaan de voorlaatste dag (woensdag) mee naar de ouders
* volgend schooljaar krijgen we ook een halftijdse leerkracht ( juf Femke) door het
M-decreet.
* halftijdse leerkracht met de waarborgregeling
* samenwerking met de school van Zwevegem De Klimop
 school met kennis van type 3 en type 9
 type 3: kinderen met ernstige emotionele en gedragsproblemen
 type 9: kinderen met autismespectrumstoornis
* hulp in de klassen en socio- emotionele problemen aanpakken
* Juf Els zal meer uren aan zorg kunnen besteden
* tussen januari en februari zal de gemeente een kinderverzorgster met
werkingsbudget aanstellen.

4. Navorming 2016-2017.



woensdag 19 oktober 2016 : halve dag in eigen beheer
o de werking van de flexibele klassen in kleuter en lager onderwijs zal bekeken
worden
maandag 28 november 2016: volledige dag met scholengemeenschap
o kleuter : meespelende leerkracht
o lager : expliciete directe instructie

5. Aanpassing kostprijzen.





zie infobrochure en schoolreglement
aanpassing remgeld van 0,12 euro naar 0,30 euro om helpers onder de middag te kunnen
betalen.
aanpassen minder scherpe maximumfactuur van 410 euro naar 420 euro. De prijzen van
bos- en zeeklas zullen aangepast worden.
andere kostprijzen blijven gelijk

6. Varia.
* Door een lid van de lokale gemeenschap wordt opgemerkt dat de kinderen in de refter op een
militaire wijze worden behandeld. Kinderen moeten van alles eens een klein beetje proeven.

Einde vergadering: 21u45.

Volgende vergadering: dinsdag 11 oktober 2016 om 20u.

Opgemaakt te Kruishoutem op 4/07/2016.

Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

