VERSLAG SCHOOLRAAD 5 NOVEMBER 2014.
Aanwezig: School: Veronique Van Belle, Els De Neef, Christel Letouche
Ouders: Nathalie Walravens, Daisy Dierickx
Lokale gemeenschap: Valerie Vrancx, Gerda Vankelecom
Directie: Dorien Cochez
Schepen van onderwijs: Christian Krikilion
Verontschuldigd: Oliver Van Camp en Frederic Costers
1. Goedkeuring vorig verslag: in orde
2. Aanpassingen aanmeldingsdossier. (zie aanmeldingsprocedure in bijlage die we goedkeuren)
- Aanmeldingsperiode: van 6/01/2015 9u tot en met 23/02/2015 16u, tijdens de schooluren,
of voor of na schooltijd op afspraak op het telefoonnummer van de school of de gsm van de directie.
Op 27/2/2015 worden de ouders op de hoogte gesteld via mail of ze de aangemelde kinderen kunnen
Inschrijven.
- Inschrijvingsperiode: van 10/03/2015 tot en met 20/04/2015
- Van de 44 kleuters worden er 5 plaatsen vrij gehouden voor indicatorleerlingen (voor peuters, 1KK en
1lj); van de 50 leerlingen lager worden er 6 plaatsen vrij gehouden voor indicatorleerlingen.
- Bij aanmelding is het het recht van de ouders om het domicilieadres van de aangemelde lln nog niet te
geven; ze moeten het wel doen bij inschrijving.
- Vrije inschrijvingsperiode: vanaf 21/04/2015 (= opvisperiode), deze loopt tot het begin van de volgende
aanmeldingsperiode.
- Tijdens de aanmeldingsperiode van 6 weken wordt de inschrijvingsperiode bevroren. Iedereen is
akkoord om deze periode aan te houden gezien ouders de tijd moeten krijgen om via verschillende
kanalen op de hoogte te zijn van deze periode. Voor mensen die naar Bever verhuizen en hier een
woning kopen of bouwen, is 6 weken geen te lange periode om toch hun kinderen ten gepasten tijde
naar onze school te laten gaan. Advies: blijft 6 weken aanmelding.
- Om de afstand te bepalen van de school tot het huis van de leerling of het werk van de ouders gebruiken
wij de site www.mappy.be . Wij zijn voorstander om dit enige systeem verder te gebruiken. Indien de
ouders niet akkoord gaan met de afstand bepaald op deze site, moeten zij het tegendeel bewijzen in
samenspraak met de directie. (samen de afstand afleggen)
3. Evaluatie busvervoer.
Wij gingen in september van start met een overzicht waarop de ouders voor een volledige maand moesten
invullen wanneer hun kind de schoolbus zou nemen (’s morgens, ’s avonds)
Dit systeem brengt verschillende problemen aan het licht : bv.
- Ouders kennen soms hun uurrooster van hun werk niet lang genoeg op voorhand en kunnen daarmee
dit overzicht niet altijd invullen voor een volledige maand.
- Ouders die een jaarabonnement betaalden in september stellen zicht de vraag: “Waarom moeten wij
dat invullen, we hebben toch voor een volledig jaar betaald?”
- Ouders die het gewoonweg niet invullen…
- Als het goed weer is, komen de lln soms met de fiets en hebben de bus niet nodig.
We blijven het toch toepassen want het is handig om het te weten. Misschien wat extra overzichten
bezorgen aan de klasleerkrachten zodat zij het kunnen meegeven aan ouders die hun uurrooster zo lang op
voorhand niet kennen.Veel ouders geloven niet dat er volgend schooljaar geen bus meer zal uitrijden buiten
Bever. Daarom zal de gemeente een brief meegeven aan alle lln die dat bevestigt.

Wanneer de bus volgend schooljaar enkel in Bever zal rondrijden, kan het zijn dat de bus in straten passeert
van een andere gemeente om zo terug naar een ander gedeelte van Bever te rijden. We zijn ermee akkoord
dat de bestaande busklanten in deze straten opgepikt worden.
4. Leerlingenaantal 1/09/2014.
420 lln (417 vorig jaar) + zie overzicht
5. Refter.
De refter is dit schooljaar enorm druk. Om dit te vermijden denken we eraan om de kleuters al te laten eten
om 11u30. Dit betekent natuurlijk dat ze 3 lesuren in de voormiddag zouden hebben en 3 in de namiddag.
Om dit zomaar direct in te voeren is dit moeilijk met uurroosters gezien er kleuterturnen doorgaat in de
refter.
Een ander voorstel is het lager te laten eten in de chalet van de kaatsers om 12u20 zoals gewoonlijk. Dit is
mogelijk voor de school gezien er ander personeel voorzien is voor de kleuters en voor het lager in de refter.
Ook de maaltijden zijn apart verpakt voor kleuter en lager.
Christian gaat dit met de kaatsers bespreken.

6. Vuilnisbakken op de speelplaats.
In de blauwe vuilnisbakken op de speelplaats zit er veel verkeerd afval, afkomstig van buiten de school, bv.
half lege pakken friet, hamburgerverpakkingen, … Op de bodem is er op den duur een pak vuil dat er niet
meer uit raakt als de vuilniswagen deze omdraaien om leeg te maken. Haviland zou ook al gereclameerd
hebben dat er blauwe zakken moeten in komen…
Deze vuilnisbakken zouden geregeld moeten uitgespoten worden door onze klusjesman zodat ze proper zijn
en zodat we aan de leerlingen opnieuw kunnen leren het afval goed te sorteren, want nu zien ze vanalles
liggen en weten zij het niet meer in welke vuilbak wat moet.

7. Vragen van lokale gemeenschap : /
Vragen van ouders: /
Vragen van leerkrachten:
- Het opstapje aan de container van juf Peggy is nog niet gemaakt.
- De beloofde goot aan het afdak op de speelplaats in Bever centrum is er nog niet. Christian heeft eind
augustus Freddy Mathys gecontacteerd daarvoor. Hij zal eens een rappel doen.
- Juf Elke vraagt zich af of het nodig is dat zij te voet meegaat met de lln van de studie tot aan het Sterretje
om 16u30. Valerie bevestigt dat er 1 begeleider per 14lln aangewezen is, dus dat ze dat best wel blijft
doen.

8. Datum volgende schoolraad.
Dinsdag 10 februari 2015 om 20u in de polyvalente zaal van de school.

Verslaggever: Christel
P.S. : Bedankt aan bakker Bruno voor de lekkere taart!

