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1.

Verslag van 15 juni 2010

1.1. Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd, met vermelding dat de datum van de
kerstmarkt gewijzigd is naar 10 december 2010.
2.

Enquête bij de ouders

Zoals besproken tijdens de vorige schoolraad, heeft elke geleding onderling de enquête nog eens
doorgenomen en zijn bemerkingen geformuleerd.
Vanuit het schoolteam kwamen er een aantal vormelijke opmerkingen over bv. antwoordcategorieën.
Daarnaast waren er ook een aantal inhoudelijke bemerkingen. Er is een vraag voor bijkomende
vragen over buitenschoolse uitstappen. De vragen over de inhoud van de leerstof van de algemene
vakken zijn weinig relevant omdat de school daar niets kan aan wijzigen.
Verder worden de klasgebonden vragen teveel als een evaluatie van de leerkracht ervaren en wordt er
gevraagd deze uit de enquête te laten. Het schoolteam verwacht een enquête op het nieveau van de
school en niet van de klas.
De lokale gemeenschap had geen specifieke bemerkingen maar vroeg er wel over te waken dat dit
niet op de lange baan werd geschoven.
De ODR heeft een aantal opmerkingen maar niet echt inhoudelijk.
In de SR worden een aantal algemene bemerkingen/vragen geformuleerd:
• Wie gaat de analyse doen?
• Wat willen we bereiken?: Enerzijds is dit nodig voor de inspectie, anderzijds wenst de ODR de
mening van de ouders om ze correct te kunnen vertegenwoordigen.
• Wat gaat de SR / de school met de resultaten doen?
Er is besloten de verdere uitwerking van de enquête te doen tijdens de geplande reflectieschoolraad
van 23 november 2010. De bedoeling is om tijdens de reflectieschoolraad tot een definitief document
te komen.
3.

Veiligheid op school

Na de vorige schoolraad werd er een omlijsting gemaakt door de directie en de ODR. De concrete
verbeteringswerken moeten nog worden uitgevoerd. De ODR biedt aan om dit op zich te nemen en op
te lossen. Wim Van Olmen vraagt om betrokken te worden.
De directie meldt ook nog dat het probleem met de buitendeuren die niet volledig opengaan, is
doorgegeven aan de aannemer.
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4.

Eerste communie op school

Tijdens de vorige schoolraad werden de volgende vragen aan direcie/schoolbestuur gesteld:
•
Behoort de 1ste communie effectief tot het christelijk opvoedingsproject van de school ? Staat
dit hierin vermeld ?
•
Hoe moeten de leerlingen die niet deelnemen , opgevangen worden (tijdens de lesuren) ?
De directie antwoordde hierop dat de 1ste communie inderdaad tot het christelijk opvoedingsproject
van de school behoort. De parochie engageert zich niet tot het organiseren van de 1ste communie, dit
behoort tot de taak van een dorpsschool.
Daarnaast gaat men akkoord dat de kinderen die niet hun communie doen, afhankelijk van het aantal
leerlingen, ook nuttig moeten worden bezig gehouden. Vanaf er 10 of meer leerlingen niet hun 1ste
communie doen, zal de directie hiervoor een oplossing zoeken.
De vraag werd gesteld: wat is het kritieke punt waarop de 1ste communie door de parochie zal
georganiseerd worden en niet meer door de school?
Verder werd de bezorgdheid geuit dat er teveel lesuren zouden gebruikt worden aan de
voorbereiding. De directie antwoordt hierop dat het vooral godsdiensturen en uren muzische vorming
zijn die hiervoor gebruikt worden. Er wordt ook op gelet dat het normale lesverloop zoveel mogelijk
behouden blijft.
5.

Engagementsverklaring en schoolreglement

Voor het schooljaar 2010-2011 heeft de directie de algemene engagementsverklaring voor alles
Leuvense scholen gebruikt. Normaal moest dit door de schoolraad goedgekeurd worden.
Naar volgend schooljaar zouden de 4 pijlers verder uitgewerkt moeten worden specifiek voor De
Twijg. Het voorstel wordt dan ook gedaan dit als een onderwerp voor een reflectie-schoolraad naar
voor te brengen.
Verder zal naar volgend schooljaar de maximumcapaciteit van de school bepaald worden.
6.

Drank op school

Sinds kort is er nog enkel melk en water te verkrijgen op school. Andere dranken kunnen steeds door
de ouders meegegeven worden in een drinkbus.
Op deze beslissing kwamen enkele kritische reacties van ouders, maar de verschillende geledingen
blijven achter deze beslissing staan.
7.

Werkgroepen

Over het algemeen verloopt de werking van de verschillende werkgroepen vlot. Enkel het Kriebelteam
kampt met een tekort aan ouders voor de controles.
De ODR zal een aantal mensen aanspreken.
8.

Besteding opbrengst ODR

De ODR beschikt over een redelijk bedrag en vraagt het schoolteam op een lijstje te maken van zaken
die de ODR eventueel zou kunnen aankopen. De nadruk ligt op duurzame aankopen die een zo groot
mogelijk deel van de kinderen ten goede komt.
De ODR vindt het spijtig dat het cultuur-budget niet ten volle benut wordt. Het schoolteam vraagt of
dit eventueel ook mag gebruikt worden om de trein te betalen voor een uitstap.
De ODR antwoordt dat dat in principe geen probleem is, mar dat het budget niet vooral naar vervoer
mag gaan. Bij twijfel is het steeds beter van het gewoon te vragen.
Vanuit het schoolbestuur is de vraag gekomen, via de voorzitter van de schoolraad, of de ODR ook het
project Brede School en de aankoop van meubelen voor de extra klas zou kunnen sponsoren.
Voor de sponsoring van het project Brede School was het antwoord negatief omdat het voorstel niet
concreet en transparant genoeg was. Maar vooral omdat het maar een kleine groep van kinderen ten
goede kwam.
Wat betreft de aankoop van de meubelen, ging de directie dit al opnemen in de lijst. De ODR heeft
geen probleem om hiervoor een budget te voorzien.
Het Schoolbestuur wil de Schoolraal inlichten over de huidige financiële situatie van de school.
Daartoe zal de voorzitter van de SR uitgenodigd worden op een vergadering van het SB en komt er op
de volgende schoolraadvergadering een uiteenzetting.
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9.

Thema’s reflectie-schoolraad

De volgende thema’s werden naar voor geschoven:
•
•
•

Enquête naar de ouders: reflectie-schoolraad 23/11/2010
Engagementsverklaring: reflectie-schoolraad 01/03/2011
Visie/Missie van de school: Dit zal eerst besproken worden in het schoolteam met een
externe. Dit zal dan opgenomen worden naar het schooljaar 2011-2012 toe.

Op de reflectie-schoolraad van 23/11/2010 zullen vanuit het schoolteam en de ODR 2 leden
afgevaardigd worden aangevuld met de directie. De lokale gemeenschap zal vertegenwoordigd
worden door Wim Van Olmen.
De directie vraagt aan het schoolbestuur of ze wensen deel te nemen aan deze reflectie-schoolraad.
10. Varia
•
•

Sinterklaas-feest op school: 3/12/2010
Verslagen van de SR worden op de website van de school gezet. Maar er wordt gevraagd ze
ergens te zetten waar ze makkelijker kunnen gevonden worden. Verder wordt er gevraagd
aan de directie om de ouders nog eens extra de weg te wijzen naar de verslagen van de SR
(op het berichtenbord op school en via de website ) door een berichtje hierover te plaatsen in
de volgende nieuwsbrief.

Volgende vergadering : 8 februari 2011 om 20u
De lokale gemeenschap zorgt voor de drank.

Hilde Van Wichelen

Tinne Vanhove

Voorzitter

Secretaris
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