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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 structurele veranderingen.
Een gedetailleerde uitleg over de berekening, met de precieze onderverdeling, is
bijgevoegd aan dit verslag.

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 vanaf nu 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.

•
•

•

Hoodstuk 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.

In bijlage van dit verslag vindt u een volledige versie van het reglement met
aanduiding van de aanpassingen.

3. Studie op vrijdag
De school zou op vrijdagavond de studie willen afschaffen. Tussen 15u45 en
16u30 krijgen de kinderen de kans om hun huiswerk te maken onder
begeleiding van een 3W (lage graad) of een leerkracht (hogere graad). Deze zou
op maandag, dinsdag en donderdag nog steeds behouden blijven, maar op
vrijdag dus wegvallen. De naschoolse opvang van 15u20 tot 18u zal uiteraard
ook op vrijdag behouden blijven. Een ouder stelt voor om, indien mogelijk,
minstens voor de hogere graad de studie nog te behouden (met uitzondering van
vrijdagen voor een vakantie) eventueel met inkorting tot 30 minuten. Vera
bekijkt dit verder.

4. Varia
•

•

•

Het volgende rapport: de leerlingen van het 1ste-4de leerjaar krijgen hun
volgende rapport op woensdag 9 mei. De leerlingen van het 5de-6de
leerjaar nemen pas op vrijdag 25 mei hun voorlaatste rapport mee naar
huis. Juni wordt voor hen dan ook een echte “toetsenmaand” met een
apart eindrapport. Eindtoetsen werden dit jaar afgeschaft voor de lagere
graad.
Communicatie met de ouders: er wordt een resem aan kanalen gebruikt
om vanuit te school te communiceren met de ouders: de GBSWemmel
website, Facebook, Gimme, directe emails, … wat het soms allemaal wat
complex maakt => Vera bekijkt of dit in de toekomst iets meer
gecentraliseerd zou kunnen worden.
Delen van foto’s: momenteel worden foto’s van allerlei activiteiten enkel
via Facebook gedeeld, wat enerzijds heel wat vragen oproept omtrent de
privacy van deze foto’s, maar anderzijds ook een probleem vormt voor
(groot)ouders die geen Facebook account (meer willen) hebben… => Er
zijn heel wat (bijna) gratis Joomla fotogalerij extensies die zouden kunnen
gebruikt worden om op de GBSWemmel website een sectie te maken
waarop deze zouden kunnen gepost worden. Ideaal zou deze beschermd
worden met een paswoord dat met de (groot)ouders gedeeld wordt. Vera
bekijkt dit verder met Dennis.

De data van de volgende vergaderingen wordt in september bekendgemaakt

