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Verslag vergadering schoolraad van 
07 okt 2008 

 
 
Aanwezigen: 
 

Pedagogische raad  Juf Nicole 
Juf Lut 

 
 Ouderraad   Dirk Bollens (secretaris) 

Ives Van Haute 
Cindy Winters 

       
 Lokale gemeenschap Hilde Van Wichelen (voorzitter) 

Katrien Craps 
Wim Van Olmen 

  
 Directie    Martine Van der Auwera 
 
 
Genodigden: / 
 
 
Verontschuldigd:   
 
 
 

 
 
Verwelkoming 
 
De secretaris verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder Hilde Van Wichelen als nieuw lid van de 
lokale gemeenschap.  Gezien het ontslag van Willy Devos en juf Wendy wordt voorgesteld deze 
mensen te bedanken voor hun inzet in de schoolraad de afgelopen jaren.  Dit zal op gepaste wijze 
gebeuren.  De ouderraad neemt dit op zich, in naam van de schoolraad. 
 
 
1. Vorig verslag + extra toelichting 
 
1.1. Goedkeuring : het verslag wordt goedgekeurd. 
 
1.2. Franse les : intakegesprek vindt plaats op maandag 13 oktober.  
 
1.3. Opvolgsysteem leerlingen : Eric Stalmans zou een toelichting maken indien cijfers dit schooljaar 
bekend zijn. 
 

Actie: Eric Stalmans bevragen 
Door: directie 

 
1.4. Brandoefening : op 15 oktober komt een brandweerman het evacuatieplan helpen uittekenen.  
De schoolraad vraagt het uiteindelijke verslag van de brandweer te mogen inkijken. 
 
1.5. Vakantiedagen : de directie meldt dat er in de toekomst moet afgestemd worden met de Kido 
club om geen misverstanden te krijgen (vb. maandag 10 nov is er wel school maar de Kido club is 
gesloten; dus is er geen voor- en naschoolse opvang mogelijk).  
 

Actie: vakantiedagen Kido tijdig opvragen 
Door: directie 

 
1.6 Gelden Gek Geknetter : er is een demo-smartbord aanwezig in de school.  De ouderraad vraagt of 
zij ook een demo kunnen krijgen.  Is af te spreken met de ICT-coördinator , aldus de directie.  De 
ouderraad mag een datum doorgeven.  Er wordt voorgesteld om de volgende bestuursvergadering 
(20/11) Dieter uit te nodigen voor de demo. 
 

Actie: datum bepalen demo smartbord 
Door: ouderraad en directie 
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1.7. BASO fiche : de lokale gemeenschap vraagt aan het schoolteam voldoende tijd uit te trekken 
voor het opstellen van deze fiche.  Het is belangrijk te zorgen voor een degelijke fiche, opgesteld door 
de leerkracht in overleg met de ouders. Op die manier kunnen ouders zich vinden in de inhoud van de 
fiche, waardoor ze gemotiveerd zijn om de fiche af te geven bij de inschrijving in het eerste jaar van 
het secundair onderwijs. Voor de secundaire scholen is deze fiche een belangrijk werkmiddel om de 
leerlingen zo snel mogelijk zo aangepast mogelijk te begeleiden. 
 
 
2. Samenstelling schoolraad 
 
Er dienen 2 nieuwe leden toe te treden tot de schoolraad om compleet te zijn : één lid van de lokale 
gemeenschap en één leerkracht.  
 
Hilde Van Wichelen is de nieuwe kandidaat voor de lokale gemeenschap en wordt verwelkomd door de 
aanwezigen.  Ze wordt door de vergadering bij consensus gecoöpteerd. 
 
De leerkrachten melden dat een rondvraag in het leerkrachtenkorps geen nieuwe kandidaat voor de 
schoolraad heeft opgeleverd.  De vergadering zou het nochtans zeer appreciëren dat ook de 
leerkrachten met 3 leden aanwezig zouden kunnen zijn , om zo het evenwicht in de vergadering te 
houden.  Tevens geeft de vergadering de voorkeur aan een leerkracht uit het lager onderwijs , omdat 
deze stem momenteel niet gehoord wordt in de schoolraad.  Volgens de statuten van de schoolraad 
kan geldig vergaderd worden bij afwezigheid van een lid en/of geleding.  Toch wil de vergadering het 
belang benadrukken van voltalligheid en volledigheid. 
 
Er wordt ook een nieuwe voorzitter aangeduid : Hilde wordt met consensus verkozen.   
 
 
 
3. Enquête 
 
Zoals vorig schooljaar door de ouderraad voorgesteld en na akkoord van de vergadering , werd door 
de ouderraad een voorstel van enquête opgemaakt.  Deze enquête werd vooraf aan de leden 
verspreid ter inzage.   
Er worden enkele opmerkingen gemaakt en aanvullingen meegedeeld.  De directie vraagt om een 
paar vragen in verband met het functioneren van de directie extra op te nemen.  Ook rond het 
functioneren van de leerkrachten zullen nog enkele vragen toegevoegd worden.  De directie stelt deze 
op.  Er wordt afgesproken dat de secretaris de aanvullingen verzamelt en de nodige aanpassingen 
aanbrengt in de enquête.   
Doel is om rond 1 december 2008 de enquête te verspreiden naar de ouders.  De ouderraad neemt de 
taak op zich om de nodige voorbereidingen te treffen (juiste lay-out bepalen , copies laten maken , 
enveloppen aankopen).  Verspreiding gebeurt via de boekentassen.  De enquête moet ingeleverd 
worden tegen 15 december 2008.  Verzameling gebeurt door de leerkrachten en op het secretariaat.  
De brieven worden doorgegeven aan de secretaris.  Er wordt afgesproken dat enkel gesloten 
enveloppen zullen meegeteld worden in de verwerking (er zal duidelijk gevraagd worden in de 
begeleidende brief dat teruggave onder gesloten omslag moet).  De ouderraad neemt de uiteindelijke 
verwerking op zich.   
De directie bespreekt de enquête vooraf met het schoolbestuur.  De vergadering wil graag het fiat van 
het schoolbestuur vóór de verspreiding van de enquête naar de ouders. 
Eventueel kan eens opgezocht worden of er nog informatie te vinden is over een vroegere enquête die 
gebeurd is.  De resultaten kunnen dan vergeleken worden.  De directie zoekt dit uit. 
 

Actie: toevoegingen begeleidende brief (wettelijk kader) (zo snel mogelijk)  
Door: directie 

 
Actie: aanvullingen items directie en leerkrachten opstellen (zo snel mogelijk) 
Door: directie 

 
Actie: bespreken met schoolbestuur (op de eerstkomende vergadering) 
Door: directie 

 
Actie: praktische uitwerking en verwerking 
Door: ouderraad 
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4. Kosteloos onderwijs 
 
Er rijzen problemen met de kosten van het zwemmen.  Het zwemmen valt onder het kosteloos 
onderwijs (max. 60 euro /kind/jaar door de ouders te betalen).  Momenteel kost een zwembeurt met 
vervoer 2,5 euro aan de ouders.  17 beurten per jaar (ongeveer 2 keer per maand) maakt een totaal 
van 42,5 euro.  Dus blijft er nog (slechts) 17,5 euro over voor extra’s (bvb de schoolreis).  
Als het zwemmen in prijs zou verhogen (vermoedelijk vanaf volgend schooljaar) , blijft er nog minder 
over voor extra’s.  De directie had graag een advies gekregen van de schoolraad over een 
toekomstige aanpak.  De vergadering stelt echter voor eerst alternatieven te bekijken.  Eventueel 
eens na te vragen hoe dit in andere scholen wordt aangepakt (bvb slecht 1 keer per maand 
zwemmen, …) 
De directie meldt dat de school nu reeds 1 jaar gratis zwemmen verplicht moet aanbieden en doet dit 
in het 6de leerjaar.  Nog extra kosten dragen , kan de school niet. 
De vergadering stelt ook voor om tijdig (juni 2009) de prijzen van vervoer reeds op te vragen voor 
volgend schooljaar.  Zo kan er tijdens de schoolraad van 9 juni besproken worden hoe dit verder 
aangepakt kan worden voor het jaar nadien. 
 

Actie: opvragen vervoerskosten in juni voor volgend schooljaar 
Door: directie 

 
 
 
Daarnaast stelt zich ook een probleem met de kosten van zee- en sneeuwklassen.  Over een ganse 
schoolloopbaan mogen de ouders max. 360 euro betalen voor meerdaagse uitstappen.  De 
sneeuwklassen die dit schooljaar gepland zijn , kosten 440 euro en de zeeklassen 180 euro.  Dus 260 
euro teveel.   
 
Het extra budget (werkingsmiddelen) dat de school vanaf dit jaar krijgt , volstaat niet om de kosten te 
dekken.  Van de aanvankelijk voorgestelde 130 euro die per leerling per jaar extra zou verkregen 
worden , blijft slechts 32,14 euro over (toekenning van bedrag gebeurt obv specifieke kernmerken.  
De Twijg scoort hier laag waardoor er weinig budget verkregen werd).  Een deel van deze 32,14 euro 
zal worden besteed aan aankopen van oa. schoolmateriaal of aan infrastructurele kosten 
(gebouw,verwarming, enz).  Er is geen ruimte om dit volledige budget te besteden aan de uitstappen. 
 
De delegatie van leerkrachten meldt dat vanuit hun geleding de voorkeur uitgaat naar het behoud van 
de uitstappen (maw zee- en sneeuwklassen).  Ze stellen voor om dit alles te financieren met gelden 
uit activiteiten (schoolfeest , eetdag , spaghetti, …).   
 
De vergadering besluit dat er momenteel geen advies kan worden uitgebracht vanuit de schoolraad 
wegens teveel ontbrekende informatie.  De schoolraad zou graag van het schoolbestuur vernemen 
welk concreet bedrag jaarlijks kan worden gerecupereerd van de normale werkingsmiddelen en van 
de 32.14 euro per kind per jaar extra om direct te besteden aan het restbedrag voor de zee- en 
sneeuwklassen.  Ter afronding worden volgende zaken onthouden : 
 

• In de enquête die in december zou verspreid worden , komen de uitstappen aan bod.  De 
vergadering stelt voor om de stem van de ouders even af te wachten. 

• De voorkeur van de schoolraad gaat uit naar het behoud van de uitstappen aangezien dit 
voor een groot aantal kinderen een unieke ervaring is die ze anders misschien nooit kunnen 
beleven. 

• Alternatieven zoeken (sportdagen , ….) indien het financieel niet haalbaar blijkt. 
• Welk deel van de werkingsmiddelen maakt het schoolbestuur vrij , ter beschikking van de 

uitstappen (zee- en sneeuwklassen)? 
 
 

Actie: bij schoolbestuur opvragen van werkingsmiddelen voor uitstappen 
Door: directie 
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5. Verbondenheid 
 
Verbondenheid is uitgeroepen tot schoolthema van het jaar.  De ouderraad meldt dat de werkgroep 
werd uitgebreid met 2 leerkrachten.  De taken voor dit schooljaar zijn verdeeld binnen de werkgroep. 
Er zullen 2 pijlers uitgewerkt worden :  
 

• Inkleuring van de speelplaats (verven , speelmateriaal plaatsen , ….) 
• Didactisch aspect : van 8 tot 16 februari 2009 zal zowel klassikaal als globaal les gegeven 

worden rond verbondenheid.  Er zijn ook 3 acties in die week : 
o Woensdag : vormingsavond voor ouders (door VCOV) : 11/02 
o Theater Straff (6de lj) 
o “goed gevoel machine” (1+2de lj) 

 
Het was ook de bedoeling om de nieuw ingerichte speelplaats officieel te openen tijdens het 
schoolfeest.  Er moet echter nog een geschikte datum vastgelegd worden.  Voorlopig worden 28 
maart (voorkeur !!) en 20 juni naar voor geschoven. 
 
 
6. Brandoefeningen 
 
De ouderraad vraagt of de 2 brandoefeningen (die in principe jaarlijks moeten plaatsvinden) al 
ingepland zijn.  Gezien de vernieuwde klassen (na de brand) opnieuw in gebruik zijn , zijn vele 
kinderen van klas veranderd en moeten daardoor ook een andere evacuatieweg volgen.  Daarom 
achten de ouders het belangrijk dat in het eerste trimester een brandoefening wordt gehouden. 
 
De directie herhaalt de komst van de brandweer (zie 1.4).  Ze wil wachten op een evacuatieplan en 
nadien kan een oefening ingepland worden. 
 

Actie: Inplannen brandoefening 
Door: directie 

 
 
 
7. Geschorste activiteiten 
 
De ouderraad betreurt het (tijdelijk) opschorten van 2 activiteiten : kriebelteam (luizen) en de 
leerlingenraad.   
Het kriebelteam werd vroeger mede opgericht door de ouderraad en boekte de afgelopen jaren een 
schitterend succes in het terugdringen van de luizenplaag.  Gezien er nu opnieuw melding gemaakt 
wordt van luizen , is de ouderraad vragende partij om de luizenscreenings opnieuw te laten starten.  
De ouderraad stelt voor om dit zelf in handen te nemen : de screeningmama’s zullen gevraagd 
worden om de screenings opnieuw te starten.  De vergadering gaat hiermee akkoord.   
 

Actie: Opstarten screening luizen 
Door: ouderraad 

 
 
De leerlingenraad zal voorlopig geschorst blijven.  Er wordt nagedacht hoe de leerlingen toch inspraak 
te geven of bevraagd kunnen worden.  
 
 
8. Medezeggenschapscollege 
 
Er werd een nieuw orgaan opgericht : het medezeggenschapscollege.  Het betreft een orgaan boven 
de bestaande schoolraden van de scholen die behoren tot dezelfde scholengemeenschap (voor De 
Twijg :  scholengemeenschap De Vaart , bevat 5 scholen). 
De voorzitters van de schoolraden zijn tevens de leden van dit nieuwe orgaan. 
De secretaris geeft de nodige informatie door aan Hilde. 
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9. varia 
 
9.1. Zwemmen : enkele ouders meldden aan de ouderraad dat de kinderen zijn gaan zwemmen 
zonder de aanwezigheid van een zwemleerkracht.  De directie licht toe dat de zwemleerkracht wegens 
ziekte afwezig was.  De vervanger kon die dag niet op school zijn.  Dus hebben de klas - leerkrachten 
de kinderen vergezeld bij het zwemmen.  Op zich mag dat geen probleem zijn , zolang er redders 
aanwezig zijn in het zwembad.  Leerkrachten van de lagere school zijn gemachtigd om zwemles te 
geven en kunnen in principe de zwemleerkracht vervangen. 
 
9.2. Sportveld : de ouderraad meldt dat het slot van de poort van het sportveld defect is.  De poort 
kan niet meer afgesloten worden waardoor (in theorie) de kinderen naar buiten (dus op straat) 
kunnen.  De directie meldt op de hoogte te zijn en dit reeds te hebben doorgegeven aan de 
klusjesman.   
 

Actie: opvolgen herstelling 
Door: directie 

 
 
10. Vergaderdata 

 
Volgende vergadering: dinsdag 10 februari 2009 om 20u00 
 
Actie: versturen uitnodigingen  
Door: Secretaris 
 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Dirk Bollens 

 
Voorzitter       Secretaris 


