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Verslag vergadering schoolraad van 

10 september 2009 
 
Aanwezigen: 
 

Pedagogische raad  Juf Nicole 
Juf Lut 
Juf Wendy 

 Ouderraad   Tinne Vanhove 
Ives Van Haute 
Dirk Bollens (secretaris) 

Lokale gemeenschap  Hilde Van Wichelen (voorzitter) 
Wim Van Olmen 

 Directie    Sarah Clauwers 
 
Verontschuldigd:     Katrien Craps 
 

 

Extra schoolraad op 10/09/2009 : samengeroepen op vraag van het schoolbestuur. 

 

Aanleiding : het huidige 3de leerjaar bestaat uit één klas met 29 leerlingen.  Deze klas bevat 

verschillende zogenaamde zorgleerlingen.  De geplande ontdubbeling van de klas (tijdens enkele uren 

per dag) kan in de praktijk niet uitgevoerd worden omdat  

- één begeleider niet over het vereiste diploma beschikt (mag geen les geven). 

- (bijna) alle zorguren zouden besteed worden aan het 3de leerjaar waardoor alle andere 

klassen niet kunnen beschikken over zorg. 

 

 

De directie geeft toelichting bij deze situatie.  Ze haalt oplossingen/alternatieven aan die onderzocht 

werden.   

 

Het schoolbestuur en directie hebben beslist om , gezien de uitzonderlijke omstandigheden in het 3de 

leerjaar , de betreffende klas halftijds te ontdubbelen (in de voormiddagen te splitsen).  Eén klasje 

wordt toevertrouwd aan de vaste leerkrachten (Juf Nan/Ria).  Het tweede klasje zal onder de hoede 

komen van een nieuw aan te werven halftijdse leerkracht.  Hiervoor wordt een vacature geopend.   

In de namiddagen zullen de klasjes samengevoegd worden en krijgen de kinderen les van de vaste 

leerkrachten.  Deze nieuwe regeling zal ingaan vanaf maandag 14 september 2009. 

 

De verdeling van de leerlingen over deze twee klassen zal gebeuren met inspraak van de betreffende 

vaste leerkrachten.  Zij zijn de meest aangewezen personen die de kinderen het beste kennen. 

 

De kost van de aanwerving van deze extra leerkracht komt ten laste van het schoolbestuur.  Zij 

garanderen dat deze extra kost geen (financiële) impact zal hebben op de normale werking van de 

school.  Noch personeel , noch kinderen zullen op pedagogisch vlak hinder ondervinden , noch zal het 

comfort van kinderen en schoolteam eronder lijden.  De zorguren zullen beschikbaar komen voor alle 

kinderen.  Het schoolbestuur zal onderzoeken hoe op andere vlakken bespaard kan worden. 
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De leden van de schoolraad steunen de beslissing van het schoolbestuur en directie.  Ze hebben 

begrip voor de uitzonderlijke situatie die zich voordoet en stellen het belang van het kind voorop.   

 

Er wordt echter wel met de nodige bezorgdheid gekeken naar het financiële aspect van deze 

problematiek.  De leden verwijzen naar het advies van de schoolraad van dd. 17 november 2008 

waarin werd gesteld dat het aanhouden en het financieel ondersteunen van de meerdaagse uitstappen 

niet door het schoolbestuur kon worden waargemaakt omwille van een tekort aan financiële ruimte en 

dat het behoud van de uitstappen enkel kan gebeuren door extra opbrengsten te genereren uit 

bijkomende activiteiten.  

Er wordt vermeld dat een bevraging zou kunnen gebeuren bij de lerarenopleiding lager onderwijs om 

een stagiaire in te schakelen om les te geven , vooraleer over te gaan tot aanwerving. Dit  zou een 

goedkopere oplossing kunnen zijn dan een aanwerving.(Uit navraag blijkt dat zogenaamde 

ingroeibanen in het derde jaar van de lerarenopleiding mogelijk zijn, maar niet voor zo’n groot volume 

aan lesuren en niet voor zo’n lange tijd).  

 

De leden vragen aan de directie en aan het schoolbestuur om tijdens de volgende schoolraad (20 

oktober 2009) inzage te kunnen krijgen in het financiële plan van deze operatie (haalbaarheid 

aanwerving extra leerkracht). 

 

 

Advies van de schoolraad : 

 

De leden van de schoolraad zijn positief over de genomen beslissing en zijn van oordeel dat de 

gekozen oplossing voor het 3de leerjaar de beste keuze is voor de kinderen van het 3de leerjaar en 

voor alle andere kinderen en het schoolteam in het algemeen.  Ze vraagt echter zeer nadrukkelijk dat 

de gekozen oplossing geen impact zal hebben op bestaande werkingen binnen de school en dus geen 

verlies mag teweegbrengen noch op pedagogisch vlak , noch inzake comfort. 

 

 

 

 
 
 
 
Hilde Van Wichelen      Dirk Bollens 

 
Voorzitter       Secretaris 


