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Verslag vergadering schoolraad van 
8 februari 2011 

Aanwezigen: 

Pedagogische raad 
Juf Nicole 
Juf Lut 
Juf Wendy 

Ouderraad 
Ives Van Haute 
Nele Van Assche (intrim secretaris) 

Lokale gemeenschap 
Hilde Van Wichelen (voorzitter) 
Wim Van Olmen 
Katrien Craps 

Directie 
Sarah Clauwers

 Genodigden ( schoolbestuur ) Joost Vandewiele 
Guy Mattheuwsen 

Verontschuldigd: 
Tinne Vanhove (secretaris) 

Verwelkoming 

1. Verslag van 5 otober 2010 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Financiëel overzicht van de school door het schoolbestuur 
Het Schoolbestuur geeft inzage en toelichting omtrent de inkomsten en uitgaven 
van de school voor 
het kalenderjaar 2009. In een Power Point geeft men een overzicht van de 
oorsprong en de grootte 
van de diverse inkomsten en de uitgaven die daar tegenover staan. 

De algemene conclusie is dat de school momenteel ruim onvoldoende middelen heeft
om alle kosten 
te dekken. Sedert 2009 zijn reeds een aantal belangrijke besparingen ingevoerd. 
Daarnaast dient 
echter ook te worden gestreefd naar een efficiënter innen van de betalingen en 
dient er tevens 
gezocht te worden naar extra middelen. Het SB zoekt verder naar mogelijke 
besparingen en nodigt 
de verschillende geledingen ook uit om mee te denken en mee te werken naar een 
positieve balans. 
Het is immers de verwachting dat de cijfers van 2010 nog steeds een tekort 
zullen aangeven, wat zo 
snel mogelijk dient te worden bijgestuurd. 

In dit kader plant het SB om vanaf schooljaar 2011-2012 de betalingen van de 
maximumfactuur aan 
het begin van het schooljaar te factureren. De maximumfactuur is momenteel 
wettelijk bepaald op € 
20 per kleuter en € 
60 per lagere school kind en dienen te worden aangewend voor: schoolsport, 
zwemmen en schooluitstappen. Deze kosten worden momenteel per maand 
gefactureerd. Het tekort 
voor deze activiteiten dient door de school zelf te worden betaald. De 
facturatie voor het ganse 
schooljaar laat toe om de kosten af te punten per kind per activiteit doorheen 
het schooljaar. De 
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kosten van de activiteiten zullen op voorhand medegedeeld worden naar de ouders 
en op het einde 
van het schooljaar zal een overzicht gegeven worden aan ieder ouder voor hun 
kind(eren). Met de 
invoering van deze regel blijft niet alleen de transparantie naar de ouders 
gegarandeerd, maar kan de 
administratie van de school ook veel efficiënter werken. 
Het schoolbestuur werkt momenteel eveneens een plan uit om, in navolging van 
vele andere scholen, 
een kleine bijdrage aan te rekenen per kind dat ’s middags op school blijft. De 
kosten daarvan worden 
niet gesubsidieerd, terwijl de school deze kosten tot op heden wel heeft 
gedragen. Het middagtoezicht 
valt daarenboven wettelijk onder de regeling van “naschoolse opvang”. De 
bijdrage die door de ouders 
wordt betaald voor deze opvang is dus fiscaal aftrekbaar. De school zal hiervoor
dan ook de nodige 
fiscale attesten bezorgen. 
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Door de ouders aanwezig wordt de bemerking gemaakt dat dit problemen kan 
opleveren voor ouders 
die het financiëel niet breed hebben. 

> Dit probleem zou opgevangen kunnen worden. De voorzitter geeft hierop een 
uiteenzetting van een 
systeem van een ‘ sociaal fonds’. Deze omvat een aparte rekening. In de school 
die als bv. 
aangehaald wordt, wordt deze gespijsd door de ouderraad die een activiteit enkel
hiervoor 
organiseert. Ouders met ernstige financiële problemen en die het daardoor niet 
aankunnen de 
schoolrekeningen in het algemeen of het middagtoezicht of andere speciale 
uitgaven ( zoals de 
sneeuwklassen ) te betalen, kunnen beroep doen op dit fonds, dat de kosten 
geheel of gedeeltelijk in 
hun plaats betaalt. Hiervoor moet een vertrouwenspersoon ( bv. de directeur ) 
aangesteld worden die 
de eventuele aanvragen vertrouwelijk beoordeeld en behandeld 

Andere mogelijke denkpistes die aangehaald worden door de aanwezige ouders: 

-meer ouders/grootouders te betrekken bij oa. ICT op school, onderhoud tuin en 
gebouw; 
-prijzen van verschillende leveranciers van nutsvoorzieningen in vergelijking 
stellen. 

Alle geledingen worden gevraagd creatief na te denken over mogelijke manieren om
het financiële 
plaatje van de school meer in evenwicht te krijgen. Het Schoolbestuur wenst er 
op de drukken dat het 
alle inbreng apprecieert en hoopt constructief verder te kunnen samenwerken 

De schoolraad apprecieert de openheid van het schoolbestuur naar de schoolraad 
toe rond de 
financiële kant van de school en waardeert de grote inzet om de financiën in 
kaart te brengen en 
gezond te maken. 

Wendy vraagt na via Klasse na wat wettelijk is bepaald over het systeem van het 
betalend 
middagtoezicht. 

3. Enquête 
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Er zijn de voorbije maanden 2 extra reflectieschoolraden samengekomen die 
gewerkt hebben aan het 
opstellen en verfijnen van een enquête, waarin de ouders gevraagd zullen worden 
naar een evaluatie 
van een aantal aspecten van het schoolgebeuren. 

Allereerst worden diegenen die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedankt! 
Daarna krijgt de schoolraad het resultaat voorgelegd en wordt deze enquête 
goedgekeurd. 
De enquête zal uiteindelijk uit twee delen bestaan: een algemeen deel en een 
deel dat per kind in te 
vullen zal zijn. 
Na de krokusvakantie wordt deze enquête zowel op papier als digitaal aangeboden 
aan de ouders. 
Ouders die geen computer hebben kunnen deze op bepaalde momenten (onder 
begeleiding) invullen 
op de computers op de school. Deadline van indienen is 31/03. 
Op een extra reflectieschoolraad van 10/05 worden alle ingediende enquêtes 
verwerkt en de 
resultaten worden op de volgende schoolraad bekeken. Op het einde van het 
schooljaar worden de 
resultaten bekend gemaakt aan de ouders. 

4. Eerste communie op school 
Dit schooljaar doen 16 leerlingen uit het eerste leerjaar hun eerste communie 
niet. Dit komt overeen 
met +/- 1 klas. 

De pastoor is zich bewust van het feit dat er steeds minder kinderen hun eerste 
communie doen en 
gaat op zoek naar mogelijkheden om de organisatie van de eerste communie terug 
naar de parochie 
te halen. Er is dan wel de bedenking dat het voor de parochie niet evident is om
genoeg ‘trekkende’ 
helpers te vinden. 

Er is beslist de oefenmomenten tijdens de schooluren dit schooljaar tot het 
minimum te herleiden en 
slechts 1x naar de kerk te gaan hiervoor. 

5. Nieuwe juffen en maximum capaciteit aantal leerlingen 
De directrice geeft een overzicht met de foto’s en namen van de nieuwe juffen 
dit schooljaar. Dit was 
voornamelijk een vraag van de leden van de lokale gemeenschap, aangezien zij als
‘buitenstaanders’ 
deze nieuwe juffen niet kennen en hier vragende partij voor waren. 

De maximale capaciteit (jaarlijks te herzien in januari) van de leerlingen die 
in de verschillende 
leerjaren van de school zullen worden toegelaten volgend schooljaar wordt 
meegedeeld. Het aantal 
leerlingen dat er maximaal kunnen zitten in een bepaalde klas wordt, om 
pedagogische redenen, door 
de school zelf bepaald. 
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Broers en zusjes van leerlingen krijgen voorrang tot inschrijving. Momenteel 
zijn er voor nieuwe 
inschrijvingen (geboortejaar 2009) nog 23 plaatsen vrij. Er wordt 15% van het 
aantal plaatsen 
gereserveerd voor GOK-leerlingen. 
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Een overzicht van deze aantallen per leerjaar zullen bekend gemaakt worden naar 
de ouders toe via 
een brief en op de website. 

6. Engagementsverklaring 
De volgende reflectieschoolraad zal plaats vinden op maandag 21/03 om 20u. 
Hier worden 2 personen/geleding verwacht om samen de nieuwe 
engagementsverklaring te bespreken 
en op te maken. 

De directie stuurt, ter voorbereiding van die vergadering, de vorige versie 
(digitaal) door. 

7. Varia 
-Directie en schoolteam zijn vragende partij naar de ouderraad toe om meubilair 
voor de kleuters 
te financieren, meer specifiek voor een nieuwe 1stekleuterklas die nog geen 
meubeltjes heeft. 

-Er wordt een voorstel gedaan in het begin van het schooljaar een brief mee te 
geven aan de 
leerlingen, met de vermelding van alle geplande activiteiten die worden 
georganiseerd om geld in 
het laatje te brengen en bij elke activiteit aan te geven wat het doel is van de
opbrengst van die 
specifieke activiteit. 

Volgende vergadering : 14 juni 2011 om 20u 
Het schoolteam zorgt voor de drank. 

Reeds aangebrachte agendapunten: 

-klasverdeling 
-nascholingsplan 
-overzicht van de reeds genomen acties door het schoolteam naar aanleiding van 
het 

doorlichtingsverslag van vorig schooljaar 
-rol van de ouderraad 

Hilde Van Wichelen Nele Van Assche 

Voorzitter Intrim secretaris 
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