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Verslag vergadering schoolraad van 

20 oktober 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 
 

Directie    Sarah Clauwers 
 
 
Verontschuldigd:   
 
Wim Van Olmen 
 
 

 
 
Verwelkoming 

 
De voorzitter verwelkomt de nieuwe directie Sarah Clauwers en wenst haar veel succes toe in haar 
nieuwe functie.  De leden van de schoolraad worden kort voorgesteld en de voorzitter spreekt over de 
open communicatie die gevoerd wordt binnen de schoolraad en nodigt de directie van harte uit 
hieraan deel te nemen. Vanuit de verschillende geledingen van de school komen positieve signalen  in 
verband met de start van het schooljaar met de nieuwe directie. De schoolraad is verheugd over deze 
positieve dynamiek en wil daar zeker verder aan meewerken. 
 
1. Verslag van 9 juni 2009 + extra toelichting 

 
1.1. Goedkeuring : het verslag wordt goedgekeurd.  . 
 
1.2. Opvolgsysteem leerlingen : schoolbestuur (Eric Stalmans) volgt dit verder op.   
 
1.3. Enquête : de enquête is klaar.  De secretaris zal de enquête rondsturen naar de leden zodat ze 
opnieuw kan ingekeken worden en kan besproken worden tijdens de volgende schoolraad in februari 
2010.  
 
1.4. Eerste communie : de schoolraad adviseert om de voorbereiding van de eerste communie buiten 
de school(uren)  te organiseren. 
 
1.5.Evaluatie GOK en Zorg 2008-2009 : bespreking nieuwe GOK plan wordt verschoven naar volgende 
vergadering. 
 
1.6.Vernieuwing CLB contract : er is een nieuw basiscontract voor 3 jaren opgemaakt. De directie 
bezorgt dit document (elektronisch) aan de secretaris, voor verspreiding onder de leden van de 
schoolraad. De leden leggen dit nieuwe contract voor aan hun respectievelijke geleding en brengen 
eventuele bedenkingen of vragen ter sprake op de volgende schoolraadvergadering. 
 
1.7.Evacuatieverslagen : eind vorig schooljaar heeft er een brandoefening plaatsgevonden in 
aanwezigheid van de brandweer.  Deze heeft hiervan een verslag gemaakt en de directie doorloopt de 
belangrijkste punten hieruit.  De (beperkte) opmerkingen die de brandweer meldde , zullen door de 
directie opgelost worden. 
 
1.8.Nascholingsplan : bespreking wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
 
1.9.Werkgroepen : er zijn op school verschillende werkgroepen waar zowel leerkrachten als ouders in 
participeren.  Deze werkgroepen leveren zeer goed werk. De vraag wordt gesteld wie het initiatief 
neemt voor het samenroepen van een bepaalde werkgroep.  De directie zal dit opnemen met het 
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schoolteam. De directie communiceert de ODR hoe en wanneer de werkgroepen concreet zullen 
worden samengeroepen (met speciale aandacht voor de werkgroep MOS). 
 
1.10.Doorlichting : er heeft een doorlichting plaatsgevonden in september , waarvan het officiële 
verslag op school is toegekomen.  De directie licht het verslag toe , waaruit blijkt dat er naast heel 
wat positieve punten ook nog een aantal aandachtspunten zijn.  Hieraan zal de komende weken en 
maanden gewerkt worden.   
 
 
2. Verslag van 10 september 2009 (extra leerkracht 3de leerjaar) 

 
2.1. Goedkeuring : het verslag wordt goedgekeurd.  . 
 
2.2. Toelichting : het schoolbestuur vraagt extra toelichting bij volgende extractie uit het verslag : 
“noch zal het comfort van kinderen en schoolteam eronder lijden” 
 
De schoolraad deelt mede dat met “comfort” bedoeld wordt : het dagelijkse reilen en zeilen in de 
klassen moet hetzelfde kunnen blijven , ook na eventuele besparingen.  Het kan bvb. niet dat 
leerlingen en/of leerkrachten worden ingeschakeld om de klassen of andere lokalen van de school te 
onderhouden en schoon te maken.   
 
 
3. Stuurgroep 

 
2.1. Eindrapport  : Laurent Thys heeft zijn eindrapport opgesteld en dit werd aangevuld met inzichten 
en interpretaties van het schoolbestuur.  Dit resulteerde in een aantal beleidslijnen , aangevuld met 
een uitwerkingsmodel.  Op een laatste afsluitende vergadering op 13 oktober werd dit eindrapport 
voorgesteld aan de leden van de stuurgroep.  De directie doorloopt voor de schoolraad de presentatie 
die voor de afsluitavond was voorbereid.   
 
2.2. Reflectiegroep : Eén van de besluiten van de eindrapport was het voorstel om een reflectiegroep 
samen te stellen die tot doel heeft de uitwerking van de beleidslijnen verder op te volgen en de 
communicatie en de positieve bewegingen die ontstaan zijn tijdens de stuurgroepvergaderingen , te 
laten verder stromen en als basis te dienen voor een nieuw (tijdelijk) project : “samen school maken”.   
 
Er volgt een discussie tussen de leden rond de praktische uitwerking van dit idee.   
 
De schoolraad komt tot de conclusie dat een aparte reflectiegroep redundant gaat zijn met de huidige 
schoolraad en stelt op haar beurt voor om de schoolraad op zich als basis te laten bestaan , maar 
extra vergaderingen van de schoolraad in te plannen , waarop dan andere deelnemers kunnen 
uitgenodigd worden (schoolbestuur, extra ouders, extra leerkrachten).  Deze extra schoolraden 
kunnen als een “Reflectieschoolraad” functioneren en op die manier een klankbord zijn naar de 
directie toe. 
 
Concreet voorstel van de schoolraad :  

• Schoolraad vergadert (minstens) 3 maal per jaar met de eigen leden. 
• Schoolraad wordt extra samengeroepen in een “Reflectieschoolraad” en nodigt extra 

deelnemers uit.  Het inplannen van deze extra vergaderingen zal enkel gebeuren 
indien noodzakelijk.  Maw. er worden vooraf geen data vastgelegd of aantallen naar 
voor geschoven. 

 
 
 
4. Schoolbestuur 

 
4.1. Klachtenprocedure 
 
Er werd een klachtenprocedure uitgeschreven door het schoolbestuur.  Dit document werd vooraf 
verspreid aan de leden van de schoolraad.  De procedure wordt besproken en opmerkingen worden 
overgemaakt aan het schoolbestuur. 
 
 
4.2. Publicatie verslagen schoolraad 
 
De verslagen van de schoolraad worden op de website van de school publiek gemaakt.  Is er nood om 
nog extra te communiceren ?  Het voorstel om de verslagen advalvas uit te hangen , wordt aanvaard.  
De secretaris bezorgt de elektronische versie voor zowel de website als voor de advalvas.  De directie 
zal zorgen voor het uithangen van de documenten aan de inkomhal. 
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4.3. Financiering extra leerkracht 3de leerjaar 
 
De schoolraad had toelichting gevraagd rond dit thema.  De directie deelt mee dat de fondsen 
momenteel niet aanwezig zijn.  In de zoektocht naar extra middelen zijn op dit ogenblik reeds 
volgende stappen genomen : 
 

• Herziening contract onderhoudsploeg : nieuwe voorwaarden aan een lagere prijs. 
• Er zal een zoektocht georganiseerd worden door het schoolbestuur op zaterdag 14 november 

2009. 
 
 
De ouders melden dat zij zelf (ouders 3de leerjaren) ook een activiteit voorbereiden ter ondersteuning 
van het schoolbestuur en schoolteam ivm de sponsoring leerkracht 3de leerjaar. 
 
5. Varia 

 
5.1. Vast oudercontact in juni 
 
De ouders vragen of er een ingepland oudercontact kan voorzien worden in juni.   
 
Momenteel wordt een (laatste) oudercontact voorzien in de namiddag van de laatste schooldag.  
Gezien dit tijdens de werkuren is, zijn weinig ouders vrij om hierop aanwezig te kunnen zijn.  De 
ouders zijn van mening dat een ingepland oudercontact na schooltijd belangrijke informatie kan 
leveren aan ouders : de kinderen hebben op dat ogenblik een schooljaar afgerond en de leerkrachten 
kunnen de ouders toelichting geven bij de resultaten van de kinderen. 
 
Dit onderwerp kan opgenomen worden in de enquête om aldus de noodzaak te bevragen bij de 
ouders. 
 
 
5.2. Nieuw aanvangsuur schoolraad 
 
Er wordt voorgesteld om de vergaderingen een half uur later te laten starten.  Wordt aanvaard. 
 
 
 
6. Vergaderdata 

 
Volgende vergadering : dinsdag 9 februari 2010 om 20u30 
 
 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Dirk Bollens 

 
Voorzitter       Secretaris 


