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Verwelkoming
1.

Verslag van 10 oktober 2014

De tablets zijn aangekomen, geïnstalleerd, gelabeld en genummerd, sinds januari worden ze gebruikt
in de klassen. Voorlopig wordt er geëxperimenteerd via de hoekenwerking in de klassen, de school is
volop bezig een beleid uit te werken.
2.

Verslagen schoolraad + nieuwe samenstelling op de website van de school

Sarah heeft aan Dieter (ICT) gevraagd om de namen van de leden van de schoolraad te veranderen.
De verslagen zouden terug op de website moeten geplaatst worden, momenteel zitten we hier ver
mee achter. Het is momenteel niet duidelijk wanneer het verslag goedgekeurd wordt. We stellen voor
om het verslag nadat het door Sarah (P.) doorgestuurd werd, goed te keuren via mail en nadien op de
website te plaatsen. Correcties die de vergadering nadien gebeuren staan daar in het verslag, dat is
voldoende. Is het belangrijk om correcties in het vorige verslag aan te passen of is het voldoende als
de aanpassingen in het volgende verslag genoteerd staan?
 Indien er ‘grote’ fouten in het vorige verslag staan heeft het de voorkeur om deze wel aan te
passen.
 In het doorsturen van het verslag voor goedkeuring zet Sarah P. een deadline om te
antwoorden over het goedkeuren. ‘Grote’ fouten kunnen er dan worden uitgehaald. De
inhoudelijke terugkoppeling kan dan nog achteraf gebeuren en in het volgende verslag
opnieuw opgenomen worden.
Mag het verslag van de schoolraad ook op de website van de ouderraad blijven staan? Om 2
verschillende verslagen te vermijden zou het logischer zijn als het daar niet op staat. Hiervoor zijn
tegenargumenten omdat er momenteel sinds oktober 2012 geen verslagen meer op de site van de
school geplaatst werden. Er wordt voorgesteld om op de site van de ouderraad een verwijzing naar
het verslag op de website van De Twijg te maken.
3.

Toetreding De Twijg tot de nieuwe scholengemeenschap

De (nieuwe) scholengroep wordt als term terug scholengemeenschap genoemd en (zie vorig verslag)
is dezelfde met toevoeging van een aantal scholen. In scholenfamilie 2 komt Bleydenberg bij de groep
van de Twijg en de Kraal. Kessel-lo en de Sint-Pieters school vormen een familie. De Ark is voorlopig
nog alleen. Deze 3 groepen samen vormen de scholengemeenschap voor 3 jaar vanaf 1 september.
Het aantal leerlingen is met deze samenstelling in orde. Het aantal dat vereist wordt ligt nog niet
100% vast. Vanaf 1 maart moet de nieuwe scholengemeenschap naam en definitie krijgen.
De afgelopen drie maanden werden punten en komma’s toegevoegd aan de visietekst. De nadruk
werd gelegd op de eigenheid van de school bv het secretariaat blijft aanwezig in de school. De naam
van de school zal behouden blijven en VSKO (Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs staat achter de
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nieuwe structuur (na de verschillende commentaren). Financieel verandert er niets, structureel zullen
er overstijgende zaken kunnen gerealiseerd worden. Bv de klusjesman en preventieadviseur kunnen
aangeworven worden voor de 3 scholen. Vanaf april komt er voorlopig nog wel een nieuwe jojo’er (Dit
is een project waarin laaggeschoolde jongeren de kans krijgen om te integreren in de arbeidsmarkt. in
de Twijg die zal meegaan met de scholengemeenschap voor de Twijg en Bleydenberg.
Raf Somers van de Kraal zal coördinerend directeur worden van de familie 2 binnen de familie. De 3
coördinerende directeurs komen samen binnen het KAS waar de gemeenschappen samenkomen. De
huidige coördinerende directeur van de Vaart kan niet bij de scholenfamilie van De TwijgBleydenberg- De Kraal tewerkgesteld worden gezet worden omdat we hier niet genoeg punten voor
hebben, de Kraal gaat wel bekijken of zij met hem verder kunnen. Het aantal punten van de school
heeft geen invloed op beslissingsrecht in conflicten. De werking blijft ook dezelfde, wanneer het over
uitbreiding zou gaan, kunnen de scholen niet naar elkaar kijken.
Vragen:
-

Hoe zit het met benoemingen wanneer de scholengemeenschap wijzigt?
TADD kan gewoon meegenomen worden naar de nieuwe gemeenschap. Iemand die 2 jaar
anciënniteit heeft binnen 2 scholen in de nieuwe familie, behoudt zijn uren. Iemand die
tussenin in een school heeft gewerkt die niet in de gemeenschap zit verliest die dagen
anciënniteit.

-

Is er op langere termijn de ambitie om te streven naar een gedeelde visie?
Dit is één van de mogelijke synergiën. Wat je samen kan doen kan voordeel opleveren maar
niet ten koste van de eigenheid van je school. Het kan om verschillende methoden te blijven
hebben.

Nog vele vraagtekens maar daarom werden er afspraken gemaakt voor de komende 3 jaar om te
bekijken of de drie scholen, de ruimere gemeenschap en synergiën bij elkaar passen. Vanaf 2017 kan
het om weer nieuwe samenstellingen te maken. Tijdens de komende 3 jaar kan je niet uit de
scholengemeenschap stappen.
Volgende stap is het uitwerken van de werking van de Kraal, Bleydenberg en de Twijg. Dit proces
komt vanaf nu stilaan op gang om vanaf september mee verder te gaan.
Vanaf juni zal scholengemeenschap de Vaart niet meer bestaan. Volgende week maandag zijn er
vergaderingen van de verschillende geledingen. Hier worden de documenten ondertekend die de oude
gemeenschap afschaffen en de nieuwe van start laten gaan. Wij tekenen vandaag de documenten om
scholengemeenschap de Vaart op te zeggen.
Holsbeek en de Bosstraat zitten niet in de scholenfamilie waar De Twijg in zit.
Onderstaand de samenstelling van de nieuwe scholengemeenschap:
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4.

Bouwplannen

Het afdak staat er! Dit wordt als een hele verbetering gezien!
De bouwplannen van het secretariaat en de uitbreiding van het leraarslokaal staan on hold, de
plannen zijn binnen op het stad.
De uitbreiding van de kleuterklassen heeft prioriteit. Ook hiervoor is een bouwvergunning nodig.
Containerklassen blijven de voorkeur hebben. Zij zouden links en rechts van de uitgang van de
kleutergang op de parking komen te staan. Elke klas bestaat uit 3 modules die 1 geheel vormen. Dit
project zou tegen september moeten klaar zijn. Nicole en Katrien verhuizen met de derde kleuterklas
terug naar de kleuterblok. De instappers komen in de containerklassen terecht omdat er sanitair
voorzien wordt.
Voor de huur van containerklassen is er de mogelijkheid om 40% subsidies van de stad te krijgen.
Voorwaarde is dat je met een bouwproject begonnen bent en in tussentijd moet huren. Van de Task
force (project voor steden die een capaciteitsprobleem hebben) is er geen ondersteuning gekomen.
Bedenking: De leerkrachten zouden op tijd moeten weten wanneer deze klassen er komen. Er
moeten verschillende klassen verhuizen en dit kan niet op 1 week.


Eind februari zou de bouwvergunning binnen kunnen dan kan het 3 maanden duren om de
bouwvergunning te verkrijgen. Ten vroegste eind mei kan er iets bewogen worden. Een stuk
van de parking zal dan verdwijnen net als het groen en de bomen die daar staan.

Bedenking: Zijn deze containers bedoeld als tijdelijke klassen of permanent? Beide opties zijn
mogelijk. Betekent dit ook dat de speelplaats, fietsenstalling, refter dan krap begint te worden?
Brainstorm: Kan het domein nog anders ingericht worden? Ligt er nog grond rond de school waar de
mogelijkheid is om extra ruimte te voorzien. De jongensschool is al vernoemd geweest. Rond de
nieuwe sociale woningen zou het kunnen dat de stad een bouw voor gemeenschapsdoeleinden
voorziet. Grenzend aan de rozengaard zou er gemeenschapsruimte voorzien zijn waar je als school
aanspraak op kan maken. Je laten horen bij het stad is hier zeker belangrijk in. Er is vanuit het
schoolbestuur ook een masterplan om groter te gaan op een ander stuk grond. De plannen van het
stad worden wel gevolgd.
De schoolraad wil toch echt wel meegeven dat er van kortbij opvolging nodig is! Je moet officieel aan
het stad mogelijke plannen en interesses in hun plannen laten weten. De vrije ruimte waar je
aanspraak op kan maken moet officieel in beslag genomen worden.
Kinderopvang zou ook in het plan van de stad kunnen passen waardoor het mogelijk wordt dit
bespreekbaar te maken.
5.

Varia

Het schoolbestuur bedankt de schoolraad voor zijn inzet en positieve inbreng. Er zijn andere scholen
die hier jaloers op zijn. De dank is wederzijds!
De spaghettidag was een succes.
De filmavond op school ook.
De quiz is het volgende item op de agenda.
Juf Bianca is bevallen en wordt vervangen door juf Mieke.
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