Verslag vergadering schoolraad van
9 juni 2009
Aanwezigen:
Pedagogische raad

Juf Nicole
Juf Lut
Juf Wendy

Ouderraad

Dirk Bollens (secretaris)
Ives Van Haute
Tinne Vanhove

Lokale gemeenschap

Hilde Van Wichelen (voorzitter)
Katrien Craps

Genodigden:

Cindy Winters (schoolbestuur)

Verontschuldigd:
Wim Van Olmen
Directie

Verwelkoming
Tinne wordt verwelkomd als nieuw lid van de schoolraad. Zij vervangt Cindy Winters, die ontslag nam
uit de schoolraad omdat ze lid werd van het schoolbestuur. De schoolraad bedankt Cindy voor haar
inzet voor de schoolraad de voorbije jaren en wenst haar veel succes in haar nieuwe engagement.
Daags voor de vergadering werden verschillende documenten door de secretaris aan de vergadering
verspreid, ter inzage. Deze documenten worden besproken tijdens deze schoolraad.
Cindy Winters is op deze vergadering uitgenodigd om bij verschillende agendapunten informatie door
te spelen namens het schoolbestuur.

1.

Vorig verslag + extra toelichting

1.1. Goedkeuring : het verslag wordt goedgekeurd. .
1.2. Opvolgsysteem leerlingen : schoolbestuur (Eric Stalmans) volgt dit verder op.
Actie: Op agenda houden van schoolraad
Door: secretaris
1.3. Enquête : de enquête is klaar. Er wordt voorgesteld dit te verschuiven naar begin volgend
schooljaar.
Actie: Op agenda houden van schoolraad
Door: secretaris
1.4. Eerste communie : de schoolraad adviseert om de voorbereiding van de eerste communie buiten
de school(uren) te organiseren.
Actie: Aanspreken parochieteam
Door: leerkrachten
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1.5.PR school :er zal een folder gemaakt worden voor de kleuterschool (voor nieuwe ouders) en
daarnaast een algemene folder voor de ganse school.
Actie: Aanmaken folder
Door:schoolteam

2.

Nieuwe samenstelling schoolraad + nieuw huishoudelijk reglement

Vanaf 1 april 2009 is de schoolraad opnieuw samengesteld voor een periode van 4 jaar.
Verkozen zijn namens de leerkrachten juf Lut, juf Nicole en juf Wendy ; namens de ouders Tinne
Vanhove, Ives Van Haute en Dirk Bollens. Namens de lokale gemeenschap Katrien Craps , Wim Van
Olmen en Hilde Van Wichelen. Voorzitter is Hilde, secretaris is Dirk.
Het nieuwe huishoudelijk reglement werd ondertekend.

3.

Stuurgroep

De voorzitter geeft een korte toelichting rond de werking van de stuurgroep. De stuurgroep is een
tijdelijk orgaan binnen de school, in het leven geroepen als ondersteuning van het veranderingsproces
“Samen doen kantelen” dat sinds maart door Laurent Thys wordt begeleid. Alle geledingen van de
school zijn in deze stuurgroep vertegenwoordigd. De voorzitter vertegenwoordigt de schoolraad.
Er hebben reeds enkele vergaderingen van de stuurgroep plaatsgevonden. Deze verlopen in een zeer
positief klimaat. Alle betrokkenen zijn zeer geëngageerd en werken opbouwend mee aan het
veranderingsproces. Er zijn al enkele voorstellen van deze stuurgroep concreet uitgewerkt: zo zijn er
2 beleidsmedewerkers aangeduid die de dagelijkse werking van de school ondersteunen en vond er
een infoavond plaats voor de ouders in verband met de overgang van de kleuterschool naar de lagere
school.
De schoolraad uit zijn tevredenheid over de goede gang van zaken en dankt alle deelnemers van de
stuurgroep voor hun inzet.

4.

Evaluatie GOK en Zorg 2008-2009

De leerkrachten geven een toelichting rond de aanpak van GOK en ZORG tijdens het afgelopen
schooljaar. Er werd gewerkt op drie niveaus : school , klas en leerlingen. Er werd o.m. gezorgd voor
individuele begeleiding , er was aandacht voor de sociale vaardigheden (conflicthantering) , er werd
een zorgvisie opgesteld , …
Er werd ook een ontwerp van een GOK-plan opgesteld , wat specifieke accenten voor De Twijg bevat.
Dit document zal jaarlijks door de schoolraad besproken worden en moet tevens jaarlijks overhandigd
worden aan de begeleider (Mieke Van Vlasselaer).
Actie: Agenderen van nieuwe GOK plan op volgende SR
Door: secretaris

5.

Vernieuwing CLB contract

In principe moet het CLB contract met De Twijg vanaf 1 september 2009 vernieuwd worden. Door
een interne achterstand bij het CLB , zal dit niet lukken. Eind september zal het CLB een voorstel van
contract afleveren.
Actie: Inplannen op agenda volgende schoolraad
Door: Secretaris

6.

Flamme

De leerkrachten geven een korte stand van zaken rond Franse les op school. Dit project loopt
momenteel in enkele klassen. Met positief resultaat. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. Het
project zal uitgebreid worden in andere klassen.

7.

WO methode

Er zal een nieuwe methode voor WO ingevoerd worden (als proefproject voor één schooljaar) :.
www.debasisvoorwo.be. Deze methode volgt de leerlijnen (dus conform eindtermen) op een andere
manier dan voorheen : er wordt gewerkt met dunne boekjes die elk een specifiek thema aansnijden.
Enkele inkijkexemplaren van deze boekjes zijn besproken door het schoolteam en er is een intern
akkoord gekomen.
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8.

Meerdaagse uitstappen

Er wordt getracht de meerdaagse uitstappen (zee- en sneeuwklassen) te behouden , ook nu de
maximumfactuur werd ingevoerd.
Een werkgroep heeft zich gebogen over deze materie om te berekenen wat uiteindelijk de meerkost is
die komt bovenop de bijdrage van de ouders.
De totale kostprijs voor beide reizen bedraagt momenteel 700 euro /leerling. Na aftrek van de
bijdrage van de ouders (360 euro) blijft dus 340 euro over , te sponsoren met extra activiteiten zoals
spaghettidag ed.
Voor 2009 bedraagt het totale te sponsoren bedrag 8000 euro. Voor 2010 is er 5000 euro nodig.
De gemiddelde opbrengst van de spaghettidag bedraagt 5000 euro. Dus een extra activiteit is
noodzakelijk om het totale bedrag te halen.
Alle aanwezigen zijn voorstander om de uitstappen te behouden. Een extra activiteit is goed, doch
mag iets minder groot zijn dan een spaghettidag. De ouders stellen voor om een aparte werkgroep
op te richten met alle partijen om de verdere aanpak (van activiteiten) te stroomlijnen.
Het schoolbestuur wil de huidige vorm behouden voor de komende 2 schooljaren en zal dan een
evaluatie maken.
Het schoolbestuur heeft ook vastgelegd dat de bijdragen van de ouders als volgt verdeeld zullen
worden : 120 euro voor de zeeklassen en 240 euro voor de sneeuwklassen.
Actie: Bedenken activiteiten
Door: Iedereen

9.

Evacuatieverslagen

De 2 evaluatieverslagen worden kort besproken. Volgende opmerkingen worden aangehaald :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is positief dat er evaluaties gebeuren.
Inhoudelijk niet correct (zowel effectieve inhoud als vorm waarin geschreven)
Het is belangrijk dat het verslag meer waarheidsgetrouw is.
“Sirene te stil” komt op beide verslagen voor : is blijkbaar niets mee gedaan !
Bepaalde informatie ontbreekt.
Evaluatie voorleggen aan leerkrachten vóór goedkeuring ?
Worden de brandoefeningen wel ernstig genomen ?
Ouders vragen wederom de aanwezigheid van de brandweer tijdens een oefening.
Wat als evacuatieweg geblokkeerd is TIJDENS oefening (bv brand aan een deur/trappenhal)?

(Noot : enkele dagen na de vergadering heeft er nog een brandoefening plaatsgevonden , in
aanwezigheid van de brandweer).

10. Schooljaar 2009-2010
10.1. Nieuw schoolreglement
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het nieuwe schoolreglement voor schooljaar 2009-2010.
De schoolraad keurt dit schoolreglement goed , mits mogelijks nog enkele opmerkingen vanuit de
oudergeleding. Deze (eventuele) opmerkingen zullen doorgegeven worden aan het schoolbestuur
vóór eind juni.

10.2. Nascholingsplan
Er wordt een nieuw nascholingsplan (bijscholing leerkrachten) opgemaakt , opgevolgd door juf Mia.
Er is ondermeer aandacht voor de “No Blame” methode (het anti-pest beleid), sociale vaardigheden ,
enz. Thema’s worden nog opgevraagd bij de leerkrachten. Wordt volgend schooljaar voorgelegd aan
de schoolraad.
Actie: Inplannen op agenda volgende schoolraad
Door: Secretaris
10.3. Lestijdenpakket - Klassenverdeling
Is nog in uitwerking. Er zijn momenteel nog 2 openstaande punten :
•
•

Ofwel opsplitsen 3de lj ofwel opsplitsen 5de lj
Overgang 3de kl naar 1ste lj : 2 klasjes 3de kl mixen naar 1ste lj
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De uiteindelijke beslissingen zullen (op vraag van de ouders) gecommuniceerd worden naar enerzijds
de ouderraad en anderzijds de betrokken ouders.
De toewijzing van de leerkrachten in de lagere school zullen voor eind juni toegelicht worden aan alle
ouders. Er komen alvast 2 x 1ste lj , 1 x 2de lj , 1 x 4de lj en 1 x 6de lj.
Op 3 juli werd onderstaande klasverdeling voor schooljaar 2009-2010 door het schoolbestuur
gecommuniceerd aan de schoolraad :
Kleuterschool:
o 2,5 jarigen: juf Nicole
o 1A: juf Lut
o 1B: nog in bespreking
o 2A: juf Anita
o 2B: juf Saskia
o 3A: nog in bespreking
o kleuterturnen / zorg kleuters en 1ste graad: juf Mia
o Kinderverzorgster: juf Kristien
Lagere school
o 1A: juf Karla
o 1B: juf Magda
o 2A: juf Hilde
o 3A: juf Nan en juf Ria
o 4A: juf Wendy
o 5A: juf Ingrid
o 5B: meester Wim
o 6A: meester Geert
o GOK- leerkracht / Zorg / ambulante leerkracht: juf Ria
o Lichamelijke opvoeding: meester Guy
o Zorg 2de en 3de graad: Juf An

10.4. Werkgroepen school
Het schoolbestuur heeft een voorstel van verdeling van werkgroepen klaar , waarin leerkrachten,
directie, schoolbestuur en ouders participeren (al dan niet gezamenlijk).
De toewijzing van leden van deze geledingen moet nog gebeuren. Zo zijn er werkgroepen rond
catechese, het kriebelteam, de leerlingenraad, MOS ( Milieuzorg Op School ), preventie/EHBO, sport,
verkeer, verbondenheid, het zorgteam en het schoolfeest.
De schoolraad spreekt haar waardering uit voor het feit dat deze werkgroepen er zijn. Het maakt
duidelijk dat de school bekommerd is om het kind in zijn totaliteit, dat de school meer wil doen dan
alleen maar leerstof doorgeven. Regelmatig worden de leden van de schoolraad op de hoogte
gehouden van de resultaten van het werk van deze werkgroepen: ze mogen gezien worden!

10.5. Vakantiedagen
De vakantiedagen worden opgesomd in een bijlage van het schoolreglement.
Goedgekeurd door aanwezigen.

10.6. Doorlichting school
Volgend schooljaar zal er een doorlichting plaatsvinden van de school. Op 16 juni 2009 vindt er een
toelichting plaats. Er zullen 2 data voorgesteld worden waarop de doorlichting zal plaatsvinden ,
vanaf 1 september 2009.
Vorige doorlichting stamt van 2003. Dit gaf aanleiding tot een schoolwerkplan.
(Via http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/lijst.asp?niveau=3&p=V kunnen online
verslagen opgevraagd worden. De Twijg staat hier echter niet bij. Vermoedelijk gaat het op deze
website om recentere doorlichtingen.)

10.7. SOS Sport Op School
Stad Leuven biedt een project aan rond sport op school. De Twijg zal hieraan deelnemen.
Het betreft een project waarin sport na de schooluren wordt aangeboden.
De praktische uitwerking zal gebeuren door juf Mia en meester Guy.
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11. Selectie nieuwe directie
Er heeft eerst een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen schoolbestuur (aangevuld met
enkele externen) en de kandidaten sollicitanten. Hierna krijgen de kandidaten een schriftelijke proef
die ze thuis kunnen voorbereiden. De uiteindelijke selectie zal (in principe) genomen worden tijdens
de laatste schoolweek.
Er zal getracht worden om voor het einde van het schooljaar nog een brief aan de ouders te geven
met de bekendmaking van de nieuwe directeur.

12. Varia
12.1. Besteding Gek Geknetter
Er is beslist om de opbrengst van de benefiet te besteden aan een krachtige beamer , een scherm een
en laptop. Dit alles zal geplaatst worden in de eetzaal.
Actie: Installatie mediamateriaal
Door: schoolbestuur (opvolging)

12.2. Warme maaltijden
De ouders vragen wanneer dit onderwerp terug op de agenda kan komen.
Actie: Communicatie warme maaltijden
Door: schoolbestuur en directie

13. Schoolraad
13.1. Evaluatie 2008-2009
 de aanwezigen zijn het unaniem eens dat de nieuwe voorzitter een schitterende prestatie neerzet.
De inzet en de positieve aanpak worden zeer gewaardeerd.
 ondanks de moeilijkheden tijdens het afgelopen jaar , is de schoolraad er toch in geslaagd om op
een normale manier te blijven functioneren. Het geeft de leden een positief gevoel en sterkt hen om
ook de komende jaren te blijven meewerken aan de projecten binnen De Twijg.

13.2. Nieuwe data 2009-2010
Dinsdag 20 oktober 2009
Dinsdag 9 februari 2010
Dinsdag 15 juni 2010

14. Vergaderdata
Volgende vergadering : dinsdag 20 oktober 2009 om 20u00
Actie: versturen uitnodigingen
Door: Secretaris

Hilde Van Wichelen

Dirk Bollens

Voorzitter

Secretaris
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