Verslag extra schoolraad van 29 april 2015
Aanwezig:
Voor de directie: Bart Opsomer
Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kristien Boens, Evelyne Noreilde
Voor het onderwijzend personeel: Flory Janssens, Petra Ballekens
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Rosa Crommelinck
Voor het schoolbestuur: /
Verontschuldigd:
Katrien Devaere, Frank Declercq, Pascal De Meersseman, Christiaan Chiers

1. Maximumfactuur schooljaar 2015-2016
- Nieuwe aanpak voor alle scholen van de scholengemeenschap
o Maandelijks zal een vast bedrag per kind gefactureerd worden op de maandfactuur
o Op het einde van het schooljaar wordt de afrekening gemaakt en indien er teveel
betaald werd tijdens het schooljaar, wordt dit bedrag terugbetaald/verrekend met
de laatste factuur in juni
o Op het einde van het schooljaar zal er ook worden meegedeeld aan welke
activiteiten deelgenomen werd.
- Voordelen:
o Maandelijks een vast bedrag
o Spreiding van betaling
- Bedragen:
o Voor jongste kleuters (instap en 1ste): € 25 - € 2,5/maand
o Voor oudste kleuters (2de en 3de): € 40 - € 4/maand
o Voor lagere school : € 80 - € 8/maand
- Nieuwe aanpak wordt aan de ouders uitgelegd tijdens de infoavonden begin september.
- Voorstel van de school werd door de schoolraad goedgekeurd.
2. Maximumcapaciteit op school
Scholen zijn verplicht om het aantal vrije plaatsen kenbaar te maken. Dit werd reeds door de school
via de website meegedeeld.
Voor kleuters: nog 78 vrije plaatsen
Voor lager: nog 160 vrije plaatsen
3. Prijzen aangeboden drankjes
Vermoedelijke prijsstijging vanaf volgend schooljaar

4. Bosklassen 5de – 6de leerjaar
Volgend schooljaar geen bosklassen voor 5de leerjaar. Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de
bosklassen voor 5de en 6de leerjaar om de 2 jaar georganiseerd. Locatie nog te bepalen.
Reden: de laatste jaren veel prijsstijgingen waardoor de bosklassen duur worden + moeilijk om extra
begeleiding te vinden.
5. Samenwerking logopedisten, school en CLB
Vanaf volgend schooljaar worden er op school enkel maar logopedisten toegelaten die een protocol
met de school ondertekend hebben.
Het is belangrijk dat de logopedisten conform de zorgwerking van de school werken.

Volgende vergadering: 9 juni 2015 om 19u in ’t Centerke (Toyeplein)

