Verslag schoolraad 23 oktober 2013
Aanwezig:
Personeel: Christel Letouche (voorzitster), Els Deneef, Veronique Van Belle (verslaggeefster)
Ouders: Daisy Dierickx, Oliver Van Camp
Lokale gemeenschap: Gerda Vankelecom, Valérie Vrancx
Directie: Dorien Cochez
Schepen van Onderwijs: Christian Krikilion
Verontschuldigd: Fréderic Costers, Nathalie Walravens
1. Welkom / Goedkeuring vorig verslag.
Christel heet iedereen welkom op deze bijeenkomst van de schoolraad.
Het verslag wordt goedgekeurd. Christian vestigt wel de aandacht op het overleg met de kaatsclub. Het
gemeentebestuur is bereid te investeren in de aankoop van stoelen maar
momenteel is er hierover nog geen akkoord met de kaatsclub. (zie verder pt .4)
2. Aanpassing huishoudelijk reglement.
Wijziging art.2 / Ouders die in de schoolraad zetelen, worden nu verkozen binnen de ouderraad en niet
meer via de algemene verkiezing. (zie bijlage mail 23/10/2013)
3. Dossier leerlingenbeperking 2014-2015.
Procedure is goedgekeurd.
a) Aanmeldingen starten di 7/01/2014 om 9u tot 24/02/2014 tot 16u.
Daaropvolgende 4 dagen wordt rangordening opgesteld waarna melding aan de
betrokkenen.
b) 1ste inschrijvingsperiode van di 11/03 tot ma 28/04 indien positief bericht na aanmelding.
c) 2de vrije inschrijvingsperiode vanaf di 29/04.
Opmerking van Christian:
Mensen die in Bever komen wonen, kunnen hun kind(eren) soms niet meer in het lager
inschrijven. Toch al eens overwegen om voor 2015-2016 het aantal kleuters te beperken
tot 44 om zo nog inschrijvingsruimte in de lagere klassen te creëren.
4. Nieuws uit de school.
a) Aanpassing van de bustarieven vanaf 1/01/2014.
Jarenlang bleef het bustarief ongewijzigd. Een aanpassing van dit tarief dringt zich op.
De omzendbrief van het leerlingenvervoer NO/2008/02 van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap geeft aan dat een leerling die gebruik maakt van het busvervoer
van de school een bedrag moet betalen dat overeenkomt met de prijzen van De Lijn.
Prijzen voor kleuters: gratis
Prijzen voor lagere schoolkinderen:
€ 0,65 per rit ( niet bij De Lijn)
€ 1,30 per dag
€ 23.50 per maand
€ 182 per schooljaar

Kortingen:
1. Het 2de kind ( lagere schoolleerling binnen onze school) in een gezin krijgt 20% korting.
Het 3de en volgende kinderen in hetzelfde gezin nemen gratis de bus.
Als bewijsstuk wordt enkel een officieel attest ‘samenstelling gezin’ aanvaard.
2. Houders van een WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen) die voor een
volledig schooljaar betalen, betalen op voorlegging van de kaart € 36/ schooljaar.
3. Houders van een ‘attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen’ die voor een
volledig schooljaar betalen, betalen op voorlegging van het Omnio-attest uitgereikt door een erkend
ziekenfonds € 36/ schooljaar.
4. Lagere schoolkinderen ( 6 tot 12j.) kunnen op basis van hun eigen geldige verminderingskaart
‘groot gezin’ (voor De Lijn, B en Tec) genieten van gratis vervoer.
Opmerkingen:
1.
2.
3.
4

Aantal lagere schoolkinderen zal misschien dalen; aantal kleuters zal misschien toenemen.
Uitbreiden van buszones is uitgesloten.
Gratis busvervoer na schooltijd naar kindercrèche Pierrot kan vanaf 1/01/2014.
Situatie waarin korting niet kan, is mogelijk. In geval van co-ouderschap met wisselend autoen busvervoer en naargelang de domicilie van de kinderen zal korting soms niet kunnen.
5. 1ste maal communiceren na de herfstvakantie.
6. 2de maal communiceren in de maand december.
De schoolraad geeft gunstig advies voor de toepassing van deze tarieven en kortingen vanaf
1 januari 2014.
b. Afspraken met de kaatsers.
Banken waren weg op 1 september zoals beloofd.
Het gemeentebestuur wil investeren in de aankoop van stoelen.
Dit voorstel moet nog besproken worden binnen de kaatsclub.
Momenteel is er nog geen akkoord. De kaatsers melden dat er gedurende 16 jaar nooit een ongeluk
gebeurde.
Christian deelt mee dat hij nog onderhandelt en indien er geen positieve reactie komt, zullen de balken
op de betonblokken volgend seizoen vastgezet worden.
c. Toegang speelplein en kaatsplein.
Reglement speelplein met toegangsuren is verdwenen.
Dorien meldt dit aan Ann Sevenoo zodat dit opnieuw uithangt aan de ingang van het kaatsplein.
Kaatsers hebben een sleutel en hebben steeds toegang.
Bibbem en Chiro hebben enkel buiten de schooluren toegang.
Dorien vraagt aan Ann Sevenoo om dit vanuit de gemeente nog eens te communiceren naar deze
verenigingen.
5. Nieuws uit de scholengemeenschap : cijfers telling september 2013 (zie formulier)
6. Nieuws uit de ouderraad: /
7. Vragen uit de ouderraad, de lokale gemeenschap en het leerkrachtenteam: /

Volgende schoolraad: dinsdag 25 februari 2014

