Verslag schoolraad 28 mei 2018
Aanwezig: Jessica Berckmans, Patricia Hautain, Geerlinde Wauters, Marjan Thielemans,
¨Pascale Van Buggenhout, Bernard Carpriau, Vera Leemans
Verontschuldigd: Michèle Abbeloos

1. Lestijdenpakket
Op basis van het aantal leerlingen in de kleuter- en lagere school wordt het pakket lestijden
voor volgend schooljaar bepaald. Net zoals vorig jaar vallen er in de kleuterschool 275
lestijden te verdelen. In de lagere school komen we uit op 414 lestijden. Deze lestijden
worden dan verdeeld over: het inrichten van de klassen, lichamelijk opvoeding, zorg,
enzovoort. Ten opzichte van het voorgaande schooljaar zijn er geen grote structurele
veranderingen.
Een gedetailleerde uitleg over de berekening, met de precieze onderverdeling, is bijgevoegd
aan dit verslag.
Advies schoolraad: akkoord

2. Schoolreglement
Naar volgend schooljaar toe wordt het schoolreglement op een aantal punten gewijzigd:
 Een kleuter moet in het 3rde jaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn om naar
het 1ste leerjaar over te kunnen gaan. Vroeger was dit slechts 220.
 Onder het hoofdstuk “Kostenbeheersing” wordt een uitgebreide lijst van
aangeboden materialen toegevoegd.
 Details over de scherpe en minder scherpe maximumfactuur worden vanaf nu
jaarlijks in de infobrochure opgenomen.
 Onder de sectie over bijdrageregeling wordt er ook een lijst toegevoegd met diensten
en materialen die tegen betaling aangeboden worden.
 Onder “Betalingen” wordt er explicieter verwezen naar de situatie rond gesplitste en
onbetaalde facturen in geval van gescheiden ouders.
 Het artikel over de schoolloopbaan heeft een extra verwijzing naar het advies en de
motivatie omtrent het laten overzitten. Deze motivaties moeten schriftelijk en
mondeling overgemaakt worden aan de ouders, alsook in het leerlingendossier
gedocumenteerd worden.
 De “Leefregels” worden in de infobrochure opgenomen.
 Artikel 20, over de beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting, wordt
uitgebreid met een sectie over de samenstelling van de beroepscommissie.
 Ook bij het niet toekennen van een getuigschrift kan er door de ouders beroep
aangetekend worden en artikel 23 krijgt nu een bijkomende sectie over de
samenstelling van deze beroepscommissie.
 Hoofdstuk 10 “Onderwijs aan huis” wordt uitgebreid met een sectie over Bednet, het
platform voor synchroon internetonderwijs.





Hoofdstuk 12 tenslotte gaat over de privacy en bescherming van leerlingengegevens,
onder impuls van de nieuwe GDPR wet die op 25 mei in voege treedt. Meer bepaald
het delen van gegevens met derden, alsook het gebruik van afbeeldingen van
personen, wordt duidelijk vermeld.
Voor alle zekerheid wordt er ook nog even duidelijk gemaakt dat het verboden is te
roken tijdens de extra-muros activiteiten.

Advies schoolraad: akkoord

3. Infobrochure
Opmerkingen van de schoolraad:
 §2.3: We hadden begrepen dat Alexis volgend jaar geen penningmeester meer zal
zijn. Misschien nog rood laten tot de nieuwe naam definitief bekend is?
 §6.3: Het medisch consult gebeurt door dr. Eva Michiels en dhr./mevr. Vanessa
Gellaerts) (verpleegkundige)-> Het medisch consult gebeurt door dr. Eva Michiels en
mevr. Vanessa Gellaerts (verpleegkundige)?
 §12.1 Laatste rapport vermoedelijk 28 juni ipv 28 mei
Advies schoolraad: akkoord mits kleine aanpassingen

4. Lerarenplatform
Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform gelanceerd.
Aan de deelnemende scholen worden middelen toegekend onder de vorm van lestijden voor
de aanstelling van personeelsleden in het lerarenplatform.
NGBS wenst een samenwerkingsplatform te vormen met de bestaande
scholengemeenschap RandNed met het instellingsnummer 122986.
Advies schoolraad: akkoord

5. Studie op vrijdag
De school zou op vrijdagavond de studie willen afschaffen. Tussen 15u45 en 16u45 krijgen
de kinderen de kans om hun huiswerk te maken onder toezicht van 3Wplus (lage graad) of
een leerkracht (hogere graad) in een stille ruimte. Deze zou op maandag, dinsdag en
donderdag nog steeds behouden blijven, maar op vrijdag dus wegvallen. Op deze manier
kunnen de kinderen op vrijdag ontspannen.
Er zou evenwel een klas voorzien worden voor kinderen die ervoor kiezen om toch hun
huiswerk op vrijdag te maken.
Bovendien kan de school op deze manier een extra huiswerkklas inrichten voor de kinderen
van de tweede graad. In de huiswerkklas wordt expliciet gekozen om kansarme kinderen en
kinderen met leerproblemen die thuis niet of weinig ondersteund worden, te helpen met
hun huiswerk. Het verschil met de gewone studiebegeleiding is dat het hier gaat om kleine
groepjes die intens begeleid worden.

6. Varia
Vera stelt de nieuwe werking tijdens de lessen Frans in het vierde jaar,voor op vraag van
Jessica. De leerlingen worden in drie groepen verdeeld over de twee titularissen en een
zorgjuf. Iedereen krijgt dezelfde les, maar voor de Franstaligen ligt het tempo hoger zodat ze
sneller klaar zijn en extra lessen Nederlands krijgen met de nadruk op de mondelinge
vaardigheden. Voor de Nederlandstaligen wordt er op hun tempo aan Frans gewerkt in een
veilig, niet begreigend klasklimaat. Voor de toekomst zou de school een plan willen
uitwerken om een leerkracht Frans aan te werven.
De schoolraad geeft een positief advies voor beide initiatieven
Michèle Abbeloos gaf aan voorlopig niet meer te kunnen deelnemen aan de schoolraad.
Vicky Vande Velde, lid van de ouderraad, werd bereid gevonden om haar te vervangen.
De schoolraad geeft een positief advies

