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1.
1.1.
1.2.

Verslag van 4 oktober 2011
Correctie : punt 2.1: Juf Babs is zorg-coördinator en ambulante leerkracht. Ze springt 2 uur
in bij juf Wendy en juf Katrien zodat deze vrij zijn voor beleidsondersteunend werk.
Toevoeging: De bewoners van de Wakkerzeelsebaan bedanken de school en de ouderraad
voor hun inzet tijdens de succesvolle actie. Stad Leuvenheeft 3 miljoen begroot voor de
heraanleg.

Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd
2.

Staking van 30/01/2012

De ODR heeft van heel wat ouders opmerkingen en vragen gekregen over het gebrek aan opvang
tijdens de staking.
Aangezien er niet voldoende niet-stakende personeelsleden waren, was het schoolbestuur
genoodzaakt de school te sluiten.
Sarah heeft de regelgeving hierrond toegelicht, waavan hieronder een uittreksel.

Omzendbrief met referentie 13 AC/CR/B.Ph./SH/js-4 op datum van 31 maart 1981
Mocht vóór de staking, uit het overleg met de verantwoordelijke vakorganisatie(s),
blijken dat het aantal niet-stakende personeelsleden niet toereikend zal zijn om de
voornoemde opdrachten waar te nemen, dan dienen de inrichtende machten te zorgen
voor een doelmatig toezicht. Indien echter zou blijken dat dergelijk toezicht niet
mogelijk is, dan moeten de ouders hiervan in kennis gesteld worden. Overigens in
geval van staking dienen de ouders steeds op de hoogte te worden gebracht van de
maatregelen die werden getroffen voor de opvang van de leerlingen.
De beslissing om de onderwijsinstelling tijdens de staking eventueel te sluiten,
behoort tot de bevoegdheid van de inrichtende macht.
De pedagogische raad heeft dan ook toegelicht dat het om meer dan de pensioenhervorming gaat,
maar vooral over een aantal beloften die niet zullen worden ingelost.
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Er werd aangeraden om in de communicatie naar de ouders veel concreter te zijn over de
verschillende aspecten. Hierdoor zou men op meer begrip kunnen rekenen.

3.

Indexaanpassing maximumfactuur

Normaal gezien is er een indexaanpassing van de maximumfactuur voorzien vanaf 1/1/2012.
Het CASS (College Afgevaardigden Schoolbestuur van de Scholen (directeurs als adviseurs, van elk
schoolbestuur de afgevaardigden)) heeft echter besloten de indexaanpassing door te voeren vanaf
eind jun 2012 , dus pas voor het schooljaar 2012-2013.
De nieuwe bedragen worden dan als volgt:
Kleuterschool:
2-3 jaar: 25,00 euro/jaar
4 jaar: 35,00 euro/jaar
5 jaar en leerplichtig: 40,00 euro/jaar
Lagere school:
65,00 euro/jaar
buitenschoolse activitieiten: maximum van 390,00 euro voor een hele lagere shoolloopbaan.

4.

“Sociaal fonds”

Vanuit de directie kwam de vraag of de ODR zou kunnen tussenkomen in de uitgaven voor uitstappen
voor gezinnen die het financieel heel moeilijk hebben. Meer bepaald gaat het over kinderen die recht
hebben op een studiebeurs en een bewij leveren van niet-voldoende inkomsten, vb een bewijs van het
OCMW.
De ODR heeft besloten voor deze kinderen de kosten te dragen voor uitstappen( dus activiteiten die
onder de maximumfactuur vallen. De betaling zal gebeuren op basis van facturen voorgelegd door de
directie. Er wordt niet tussengekomen voor stoeltjesgeld.

5.

Goedkeuring zee- en sneeuwklassen

De werkgroep Extra Muros werkt zeer goed en is zelfbedruipend door o.a. de sneeuwklassen 2 dagen
in te korten.

6.

Verkeersituatie Ursulinenstraat

De verkeersituatie in de Ursulinenstraat is ronduit rampzalig.
Het gaat hier echt om een mentaliteitsprobleem.
Gemidddeld 2 x / week komt een politieman controleren en dit zowel ’s ochtends als ’s avonds.
Er wordt eerst voor een preventieve aanpak gekozen, om indien nodig repressief op te treden.
Sarah gaat dit ook opnemen in de nieuwsbrief en de werkgroep verkeer neemt dit ook nog eens op.

7.

Actieplannen Tevredenheidsenquête

De school maakt brefjes om de vershillende acties van de leerlingenraad bekend te maken.
Er is ook een terugkoppeling van de leerlingenraad naar de lagere klassen.
De ODR volgt dit verder op.

8.

Verplichten van fietshelm en fluo-hesjes

Het dragen van een fietshelm en fluo-hesje bij een uitstap is blijkbaar niet wettelijk afdwingbaar.
Sarah heeft navraag gedaan bij het BIVV. Aangezien er geen wettelijke verplichting is, wordt er enkel
aan sensibilisering gedaan.
Leerkrachten dienen as voorbeeld en dragen dus wel een helm en een hesje.

9.

Betalend middagtoezicht

Het betalend middagtoezicht verloopt vlot. De fiscale attesten wordenuitgeschreven na betaling van
alle facturen. Ongeveer 60 % van de rechthebbenden maken gebruik van het voorkeurtarief.
Er zijn nog geen vragen gekomen van gescheiden/nieuwsamengestelde gezinnen. Bij een gekende
regeling, wordt de factuur gesplitst.
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10. Vervanging directie als preventie-adviseur
Er is wettelijk geen probleem als de directie ook de rol van preventie-adviseur vervult. Sarah blijft dan
ook preventie-adviseur.

11. Beslissingen LOC en CPBW
Voor De Twijg is er geen CPBW aangezien er minder dan 50 werknemers zijn.
In het LOC ( lokaal overleg comité) zetelen het schoolbestuur, de vakbondsafgevaardigden, het
personeel en de directie. Het LOC komt 5 x/jaar samen.
De volgende vergadering vindt plaats op 8/2/2012 met de volgnede agendapunten:
•
Goedkeuring arbeidsreglement
•
Leerlingenaantal op 1/2/2012 : 375 leerlingen. De Twijg is de grootste school van de
scholengemeenschap.
•
Vaste benoeming van juf Sarah sins 1/9/2011 en juf Barbara sinds 1/1/2012

12. Overlegstructuren in de scholengemeenschap

MCSG: Medezeggenschapscollege van de Scholengemeenschap (de schoolraden van de
scholengemeenschap)
Dit overlegovergaan is in 99% van de scholen pro forma.
Het MCSG komt bij elkaar op vraag van de afgevaardigde van 1 van de schoolraden. De
coordinerende directeur van de scholengesmeenschap heeft hier de leidende rol.
Het MCSG kan enkel op aanvraag bijeenkomen en iedereen moet aanwezig zijn.
OCSG: Overkoepelend Comité van de ScholenGemeenschap: dit zijn de LOC’s van de verschillende
scholen (van verschillend schoolbestuur)
CASS: College Afgevaardigden Schoolbestuur van de Scholen (directeurs als adviseurs, van elk
schoolbestuur de afgevaardigden): keurt de afspraken van het OCSG goed.
LOC: Lokaal Overleg Comité: hierin zitten de vakbondsafgevaardigden van de school, een
personeelsafgevaardigden, twee afgevaardigden van het schoolbestuur en de directie (komt 5 keer
per jaar samen)

13. Varia
• Op 10/3/2012 is er de Quiz van de ODR. De inschrijvingen verliepen zeer vlot.
• Op 5/3/2012 beginnen de inschrijvingen. Er is plaats voor 18 2,5-jarigen.

Volgende vergadering: 21 juni 2012 om 20u
Het schoolteam zorgt voor de drank.

Hilde Van Wichelen

Tinne Vanhove

Voorzitter

Secretaris
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