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Extra schoolraad op 17/11/2008 : samengeroepen op vraag van de directie.
Aanleiding : het schoolbestuur vraagt het advies van de schoolraad inzake de zee- en sneeuwklassen
in het kader van het kosteloos onderwijs
Steven Van Moere geeft een overzicht van de schoolfinanciën voor boekjaar 2008.
De schoolraad heeft nota genomen van het financiële overzicht van de school voor het huidige
boekjaar. Hieruit wordt besloten dat de school geen middelen heeft om de zee- en sneeuwklassen te
bekostigen. Om deze te kunnen blijven inrichten , zullen extra inkomsten gegenereerd moeten
worden.
De schoolraad is van mening dat er in de school (schoolbestuur) een standpunt moet ingenomen
worden rond de zee- en sneeuwklassen : vindt men het belangrijk dat deze uitstappen in de toekomst
blijven voorbestaan ?

Advies van de schoolraad :
De leden van de schoolraad zijn van oordeel dat de zee- en sneeuwklassen moeten blijven bestaan.
Als redenen worden o.m. opgegeven :
- de uitstappen zijn voor een groot aantal kinderen een unieke ervaring die ze misschien
nooit meer kunnen beleven.
- het geeft een belangrijke meerwaarde aan de school
- oud-leerlingen beschouwen deze uitstappen als het hoogtepunt van hun schoolcarrière in
De Twijg.
De schoolraad is er zich ten volle van bewust dat het bekomen van een sluitende begroting elk jaar
opnieuw een moeilijke taak is voor het schoolbestuur. De schoolraad zou wel met aandrang willen
vragen om zowel qua uitgaven als qua inkomsten de bestaande toestand verder te optimaliseren :
bepaalde kosten kunnen wellicht uitgeschakeld worden (bijvoorbeeld het groenonderhoud en het
onderhoud van het grasveld zou door een klusploeg kunnen opgevangen worden), en het is wellicht
perfect mogelijk om meer inkomsten te genereren (meer promotie verhuur sporthal , eetzaal en
keuken+ organisatie van extra activiteiten zoals restaurantdagen, …). Op deze manier zouden de
extra werkingsmiddelen die de minister aan de school toekent voor de meerdaagse uitstappen op
termijn ook concreet daarvoor kunnen aangewend worden.
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Omdat een optimalisering van een begroting enige tijd vraagt, adviseert de schoolraad om (jaarlijks,
zolang als nodig) extra inkomsten te genereren door het organiseren van een activiteit hetzij :
- ofwel door het schoolbestuur , met ondersteuning van schoolteam en ouderraad
- ofwel door schoolteam en ouderraad
In beide gevallen dienen de opbrengsten van deze activiteit integraal besteed te worden aan de zeeen sneeuwklassen.

Hilde Van Wichelen

Dirk Bollens

Voorzitter
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