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Verwelkoming
1.

Verslag van 18 juni en 9 oktober 2012

1.1.

punt 10: Verhuur zalen: Is er al een concierge gezocht?
Het schoolbestuur is voorstander van het verhuren van de zalen maar er is nog niet actief
naar een concierge gezocht. Voor een aantal “rustige” activiteiten wordt de zaal wel
verhuurd.
In de toekomst zou er per dag verhuurd worden en niet meer voor avondactiviteiten. Maar
wat is een correcte prijs? Wim bezorgt de prijzen van Ymeria aan de directie.
De schoolraad is voorstander van een voorrangsregeling of verminderd tarief voor ouders van
de school. Er wordt tevens voorgesteld om een voldoende hoge waarborg te vragen en deze
ook strikt toe te passen.

1.2.

punt 4: ICT op school:Vanuit de Ouderraad is er een voorstel gedaan naar de school. De
concrete invulling van ICT op school wordt uitgewerkt door de school.

1.3.

Punt 9: Coördinerend Directeur: Katrien Maene is coördinerend directeur geworden. De
schoolraad vraagt aan de directie om de officiële status van deze benoeming na te vragen.
De schoolraad uit ook zijn bedenkingen en bezwaren tegen het verloop van deze benoeming.
De directie neemt deze opmerkingen mee naar de scholengemeenschap.

1.4.

Punt 4 (verslag 9 oktober): De directie geeft een toelichting rond de nieuwe inschrijvingen.
Er zijn voor geboortejaar 2011 48 plaatsen voor kleuters. Eerst mogen broers, zussen en
kinderen van personeel inschrijven. In mei alle anderen.
Er wordt vanaf 1 maart in een dubbele contingentering gewerkt. Indicatorleerling en niet
indicatorleerling. We gaan net als alle andere Leuvens scholen streven naar een verhouding
van 25% indicator tegenover 75% niet indicator. Van de 48 plaats wid dit zeggen dat er 12
plaatsen in het contingent indicator zijn en 36 niet indicator. Elke leerling die wordt
Ingeschreven komt in een inschrijvingsregister en krijgt een volgnummer. Verschillende
mogelijkheden:
•

er zijn vrije plaatsen in het juiste contingent: leerling wordt ingeschreven e krijgt
een document van gerealiseerde inschrijving.

•

het juiste contingent is vol, en het andere niet. De leerling komt onder een streep in
het juiste contingent en ouders krijgen een uitgestelde inschrijving
beide contingenten zijn vol: ouders krijgen een document van niet gerealiseerde
inschrijving

•

Vrije Basisschool “De Twijg”
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Vertrouwelijk

Schoolraad 2010 - 2011
pagina 1 / 3

Na elke inschrijvingsperiode is er een herverdeling. Mensen die een uitgestelde inschrijving
kregen, mogen dan overgeheveld worden naar het andere contingent indien daar nog
plaatsen over zijn.
De 'wachtlijst' dient gevolgd te worden tot 7/10/2013. Daarna is de school niet meer
gebonden aan deze volgorde.
Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd.
2. Schoolvisie: stand van zaken
Hiervoor is de hulp van iemand van het VVKBAO ingeroepen. In november 2012 is er een oefening
geweest met betrekking tot de schoolvisie.
Dit proces ligt echter stil door ziekte van de betrokken persoon. Dit wordt verder opgevolgd.
3.

Nieuwe samenstelling schoolraad

Lokale gemeenschap:

Katrien Craps stelt na meer dan 10 jaar haar plaats ter beschikking.
Wim Van Olmen blijft lid.
Hilde Van Wichelen blijft lid.

Pedagogische raad:

Juf Lut blijft lid.
Juf Nicole blijft lid.
Juf Nan blijft lid.

Ouderraad:

Nele Van Assche blijft lid.
Ives Van Haute wordt vervangen door Hans Coessens.
Tinne Vanhove wordt vervangen door An Verbelen.

De directie, Sarah Clauwers, blijft raadgevend lid.
Voor de openstaande functie voor de locale gemeenschap worden de kandidaturen besproken en een
kandidaat gekozen tijdens een extra schoolraad op 27 maart 2013.
4.

Brede school

Brede school wordt positief onthaald door zowel de ouders als de kinderen.
De praktische organisatie gebeurt vooral door Kido. Dit verloopt vlotter dan vorig jaar waardoor er
ook minder klachten zijn.
In april moet er een nieuw dossier ingediend worden.
De regelgeving is echter veranderd. Er is nu sprake van:
•
Brede school: voor scholen
•
Brede school: voor binnenschoolse opvang
Kido kan dus geen dossier meer indienen.
De directie stuurt de regelgeving door.
De vraag wordt dan ook door de schoolraad gesteld hoe dit dossier verder wordt aangepakt door de
school.

5. Betrokkenheid woonuitbreidingsgebied
Het woonuitbreidingsgebied (Ursulinenstraat, Baron Descamplaan) is goedgekeurd door Stad Leuven.
Hierin worden een 300-tal gezinswoningen voorzien, maar wat betreft infrastructuur is er niets
voorzien.
De schoolraad voorziet een aantal problemen:
•
De capaciteit van onze school is beperkt. Hoe gaat dit opgelost worden indien er zoveel
gezinnen bijkomen?
•
Hoe kan de bereikbaarheid van de school gegarandeerd worden?
•
Hoe kan de veiligheid van de schoolomgeving gegarandeerd worden?
De schoolraad, zal bij monde van de voorzitter, deze punten ook aankaarten bij Stad Leuven.
Ook het schoolbestuur blijft om verduidelijking vragen.
De schoolraad volgt dit strikt op om zo samen met de verschillende geledingen en eventueel andere
partijen actie te ondernemen.
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Extra schoolraad: woensdag 27 maart om 20u
Volgende schoolraad: Woensdag 19 juni 2013 om 20u
Schoolteam zorgt voor de drank.

Hilde Van Wichelen

Tinne Vanhove

Voorzitter

Secretaris
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