VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 11 OKTOBER 2016
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clercq, Marleen Everaert, Nele Vanhoutte : leden-leerkrachten
Kristof Meere, Els Verbeke, Annelies Vroman: leden-ouders
Bea Gheeraert: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Johan Van Cauwenberghe, Sabine Van Den Heede: leden lokale gemeenschap

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Vervanging van de voorzitter.
Actualisatie lestijdenpakket 2016-2017.(*)
Schoolreglement.(*)
Jaarplanning doornemen schoolraad.
Opvolging variapunten vorige vergadering
Varia

1. Vervanging van de voorzitter.
De voorzitster Mevr. Els Verbeke deelt mede dat ze de vergaderingen niet meer zal leiden en
enkel aanwezig is als geleding ouders. De heer Kristof Meere wenst de taak als ad interim
voorzitter voor de komende 2 vergadering over te nemen.
 dit schooljaar moet de procedure opgestart worden voor het verkiezen van een nieuwe
schoolraad.
 de nieuwe schoolraad zal op het einde van dit schooljaar samenkomen.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 21 juni 2016 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

3. Actualisatie lestijdenpakket 2016-2017.
 bespreking lestijdenpakket reeds gedaan op schoolraad van maart 2016
 klasverdeling en uren reeds besproken op schoolraad van juni 2016 waarvan nu
nog 3 aanpassingen sinds deze vergadering
- juf Tess aanvaarde in een andere school een voltijdse opdracht en wordt
vervangen door juf Tine;
- van 17 LT werkingsbudget naar 19 LT werkingsbudget. 2u
ondersteuning bij in het 4de leerjaar;
- nog extra uren kinderverzorgster voor de maanden januari en
februari 2017 voor hulp in de peuterklassen;
- in maart 2017 zijn er instaplestijden in het kleuteronderwijs;
Sommige ouders zijn niet tevreden dat hun kind reeds 3 jaar bij dezelfde juf zit. Bij de verdeling
van de menggroepen werd hier rekening mee gehouden. Dit jaar is het ook een overgangsjaar
daar het het 1ste jaar is van de mengroepen.

4. Schoolreglement.
 aanpassing van de remgelden van 0,12 euro naar 0,30 euro;
 aanpassing van de minder scherpe maximumfactuur van 410 euro naar 420 euro;
 nieuwe schoolreglement staat op de website;

5. Jaarplanning doornemen schoolraad.
 vanaf november 2016: opstarten verkiezingen nieuwe schoolraad
o schriftelijke bevraging bij personeelsleden en ouders;
o de verkiezing (kiezerslijst, oproepen en inwachten kandidaturen, eigenlijke
verkiezingen, telling, bekendmaking naar het CBS) loopt gelijkaardig bij de
geledingen personeel (in personeelsvergadering) en ouders;
o na elke verkiezing wordt onmiddellijk een proces-verbaal opgemaakt en
overgemaakt aan CBS;
o maart 2017 coöptatie van vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, de
aanwezigen op de vergadering denken na over wie ze willen voordragen als
geleding lokale gemeenschap;
o ten vroegste eerste vergadering met nieuwe schoolraad in april 2017;
 verzekeren van de continuïteit van de werking van de schoolraad
 vastleggen van voorzitterschap bij consensus of bij gewone meerderheid
 aanduiden van een secretaris
 bespreken van het huishoudelijk reglement van de schoolraad
 bespreken procedureregels tussen schoolraad, directeur en schoolbestuur
inzake vergaderritme, mededelen verslagen van de schoolraad, ...

6. Opvolging variapunten vorige vergadering
 eten in de eetzaal: kinderen moeten van alles eens proeven, niet alles opeten.

7. Varia
 Infoavond was zeer interessant en boeiend. Zal in een volgende personeelsvergadering
geëvalueerd worden. Misschien moeten turnjuf en leerkracht godsdienst en zedenleer ook
eens hun werking komen uitleggen;
 Wordt er op het einde van het schooljaar een tevredenheidsonderzoek aan de ouders en
leerlingen gevraagd;
 Er is enige onduidelijkheid over het mogen maken van huiswerk op maandag als er geen
huiswerkbegeleiding is : normaal kunnen de kinderen hun huiswerk maken in de eetzaal.
Directie informeert;
 Volgende vergadering met extra traktatie als afsluiting werking huidige schoolraad;

Einde vergadering: 21u15.

Volgende vergadering : 7 maart 2017

Opgemaakt te Kruishoutem op 24/10/2016.
Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

