Verslag schoolraad 25 februari 2014
Aanwezig:
Personeel: Christel Letouche (voorzitster), Els Deneef, Leen
Ouders: Nathalie Walravens, Oliver Van Camp (verslaggevers)
Lokale gemeenschap: Gerda Vankelecom, Valérie Vrancx en Frédéric Costers
Directie: Dorien Cochez
Schepen van Onderwijs: Christian Krikilion
Verontschuldigd: Daisy Dierickx
1. Welkom / goedkeuring vorig verslag
Christel heet iedereen welkom op deze bijeenkomst van de schoolraad.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Nieuws vanuit de school
 Telling 1 februari 2014
Dorien licht de tabel toe.
In 2013 telden we 443 leerlingen, in 2014 431 leerlingen. Dit is een daling van 12 leerlingen wat
ook een daling zal geven in het aantal lestijden voor volgend schooljaar.
 Busvervoer vanaf 2015
Christian ligt toe dat men al jaren probeert om het busvervoer te verminderen. Tot op heden is
dit niet zo goed gelukt gezien er vele gezinnen ver van de school woonden en al gebruik
maakten van het busvervoer. Over enkele jaren heeft men de busritten reeds ingekort door
een grens te trekken tot aan het station van Moerbeke.
Een tweede punt is dat de tweede schoolbus verouderd is en er geen budget is om een nieuwe
bus aan te kopen. Dit geeft als rechtstreeks gevolg dat we de busaanbieding moeten
verminderen, gezien één bus niet alles kan rond krijgen.
Dorien meldt dat er momenteel afhankelijk van de weken, dagen 24 à 48 leerlingen gebruiken
maken van de bus. Op de grote schoolbus is er plaats voor 37 leerlingen.
De ouders stelden voor om te werken met een radius van X aantal kilometers vanaf de school
te rekenen en zo de grenzen te bepalen tot waar er busvervoer kan worden aangeboden. Maar
gezien we ook gebonden zijn door de taalgrens, kan het gedeelte die valt in Wallonië niet
bediend worden.
Zowel de ouders als de leerkrachten merken op dat dit ook gevolgen voor de organisatie van
het schoolgebeuren, activiteiten, enz ….zal hebben.
De leerkrachten merken op dat momenteel elke klas recht heeft op 1 keer per schooljaar
gebruik te maken van de Bus4You. De leerkrachten vragen of ze vanaf 2015 dan 2 keer per
schooljaar per klas zouden mogen gebruik maken van de Bus4You om zo de activiteiten niet in
het gedrang te brengen.
Hierop reageren de ouders dat de afschaffing van een bus niet de organisatie van de
activiteiten mag beïnvloeden. Het huidige aanbod van activiteiten zou moeten blijven
verzekerd worden. Daarom stellen ze voor met het geld die ze uitsparen van

onderhoudskosten en andere van de tweede bus, er beroep kan gedaan worden op externe
firma’s voor het huren van bussen voor die activiteiten.
Hierop verzekerde de schepen Christian dat dit geen probleem is en zal worden toegestaan.
Uiteraard moet eerst gekeken worden om zoveel mogelijk de schoolbus in te zetten en
sommige activiteiten per klas moeten georganiseerd worden ipv per leerjaar zoals op heden
(afhankelijk van de activiteiten).
De leerkrachten vragen ook of het vervoer tussen de vestigingen kan worden
behouden/verzekerd.
Christian antwoordde dat dit zal afhangen van de voor- en naschoolse busritten. Indien dit
gecombineerd kan worden wel anders zal één van beide moeten inboeten. Maar hier laat hij de
keuze/invulling over aan de directie.
Daarom wordt er voorgesteld om tegen volgende schoolraad een concreet voorstel uit te
werken. Hiervoor zal de directie samen zitten met de buschauffeurs om alles eens in kaart te
brengen en zien wat haalbaar blijft qua voor en naschoolse busbegeleiding en het behouden
van de ritten tussen de vestigingen.
 Leerlingenbeperking vanaf 2015
Christian verwijst naar de vorige schoolraad, waar reeds een opmerking werd gegeven dat
momenteel er geen of bijna geen kinderen meer kunnen instromen vanaf het lagers, gezien
steeds het maximum is bereikt in het kleuteronderwijs. Ook rekening houdende met de
recente verkavelingen in Bever, willen we de nieuwe gezinnen/inwoners van Bever de kans
geven om hun kinderen in te schrijven in de school.
Daarnaast verwijst hij ook naar de gemeenteraad, waar de bouw van de kleuterschool in het
gedrang kwam, door verschillende meningen. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt,
zijnde:
 De containers van de Chiro (die eigenaar zijn van de gemeente) worden teruggeven aan
de school, zodanig dat men de gehuurde containers kan stopzetten.
 Het aantal kleuters beperken tot 40 per jaar, zodanig dat de instroom van het lager kan
worden verzekerd.
 Leerlingen te beperken tot de capaciteit van de gebouwen.
Christian vraagt het advies van de schoolraad:
Het leerkrachtenteam heeft twee voorstellen, gezien de meningen verdeeld waren.
Het eerste voorstel had 18 stemmen: 40 kleuters – 46 lager, het tweede voorstel had 13
stemmen en is 44 kleuters – 50 lager.
De eerste motivering voor beide voorstellen is: als je minder leerlingen in de klas hebt, kan de
leerkracht zich meer focussen op hen en is de kwaliteit beter van het onderwijs. Voor het
tweede voorstel was de tweede motivering, ok voor minder leerlingen per klas, maar ook niet
te weinig anders verliest men veel lestijden, waardoor de garantie van twee klassen per jaar
niet verzekerd blijft en het risico dus bestaat dat men soms één grote klas zou hebben per jaar.
Gezien de stemming (18-13 stemmen) in het leerkrachtenteam hebben twee leerkrachten in de
schoolraad gestemd voor het eerste voorstel en één leerkracht voor het tweede. De lokale
gemeenschap en de ouders hebben dan ook gestemd.
Het uiteindelijk advies van de schoolraad is: 44 kleuters en 50 lager (met een totaal van 6 ja
stemmen en 2 neen stemmen)

 Lestijdenverdeling
Vanuit de school is er een voorstel om indien er in het lager genoeg lestijden zouden zijn en er
44 leerlingen per leerjaar zijn in de eerste graad (1ste en 2de leerjaar) om deze voor de eerste
graad op te splitsen naar 3 klassen ipv 2 klassen. Dit omdat de eerste graad veel aandacht
vraagt en zo de leerkrachten meer ondersteuning kunnen bieden omdat er minder leerlingen in
de klas zitten.
Voor de kleuters is het voorstel om indien er genoeg lestijden zijn en ook het aantal kleuters
per jaar meer dan 44 zouden zijn om hier niet de klassen te splitsen maar te kiezen voor extra
ondersteuning in de klas zelf.
Hierover geeft de schoolraad positief advies
 Aanpassingen schoolreglement
Dorien verdeelt het ‘nieuwe schoolreglement’ en verwijst naar de nieuwigheden die er zijn.
Deze staan in een lichtgrijze achtergrond.
De wijzigingen zijn volgende:
 Hoofdstuk 1, artikel3 punt 8
 Hoofdstuk 2, artikel 4, paragraaf 2, punt 1 a, b en c
 Hoofdstuk 2, artikel 7, paragraaf 4, punt 2 en 3
 Hoofdstuk 3, artikel 9, paragraaf 2 punt 1 en 3
3. Nieuws uit de scholengemeenschap : /
4. Nieuws uit de ouderraad: /
5. Vragen uit de ouderraad, de lokale gemeenschap en het leerkrachtenteam: /

