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Verslag Schoolraad van donderdag 16 september 2010
Aanwezig:
 Voor de directie: Bart Opsomer
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
 Voor het onderwijzend personeel: Juffrouw Flory Janssens, Meester Pascal De Meersseman
 Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke
 Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Frank De Clercq, Katrien Devaere, Christiaan Chiers

1. Goedkeuring vorig verslag van 15 juni 2010 :
Geen opmerkingen
2. Engagementsverklaring :
OK. Positief initiatief vanuit het Ministerie van Onderwijs uit, maar een schoolraadslid stelt
zich terecht de vraag over de afdwingbaarheid (bvb.sancties) van de afspraken tussen de
school en de ouders, gezien hier niets over gezegd wordt.
De vraag wordt gesteld of de engagementsverklaring niet beter via een aparte “Groene Brief”
aan de ouders ter ondertekening zou worden voorgelegd. De schoolraad vindt dit niet nodig.
De ouders krijgen in het begin van het jaar al een massa “Groene en Gele Brieven”. De
engagementsverklaring kan in de schoolbrochure vervat blijven en in het voorwoord wordt er
nog eens extra naar verwezen.
Opmerking i.v.m. de taal : kinderen die geen Nederlands spreken komen niet vaak voor op
onze school. Indien de ouders geen Nederlands spreken; best ze individueel aanspreken voor
of na de school om toch zoveel mogelijk contact te hebben en informatie te kunnen doorgeven
en doorkrijgen. De anderstalige ouders erop wijzen van het belang van deelname van het kind
(en henzelf) aan het sociale-, culturele en/of sportieve (verenigings)leven in Zwevegem om de
taal (aan) te leren.
Bart maakt de opmerking dat er ook plannen zijn om een taaltest in te richten voor de overgang van 6de leerjaar naar het middelbaar.
3. Evolutie schoolpopulatie/lestijdenpakket :
-

Kleuter: - 4 kinderen t.o.v feb 2010
Lager: -17 kinderen t.o.v feb 2010
Kappaert & Kreupel: + 5
Totaal: - 16

Maar er zijn nog verschillende instapmomenten voor de kleuters.
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De schoolraadleden krijgen een overzicht van het lestijdenpakket.
Bart maakt de opmerking dat de effectieve telling van het aantal leerlingen per begin februari
gebeurt, waarbij dan in functie van het aantal leerlingen de subsidies en het lestijdenpakket
(aantal uren) worden vastgesteld. Als je veel nieuwe leerlingen hebt per 1 september, krijg je
dus maar een positieve impact in het schooljaar erna. Voor instapmomenten van de kleuters is
er een andere regeling voorzien.
4. Schoolprogramma :
Kalender zie bijlage
5. Project schooljaar 2010-2011:
Elk jaar werkt de school met een klasdoorbrekend project om zo de afdelingen in de Deerlijkstraat (kleuter, 5de en 6de leerjaar) en aan het Toyeplein (1ste tot 4de leerjaar) als één samenwerkend geheel te beschouwen. De bedoeling is om ook voor elke schoolvakantie een
gezamelijk activiteit in te richten.
Thema dit jaar : “Boekje te buiten”
 past in het GOK-plan (Gelijke Onderwijskansen) om de taalvaardigheid te verhogen en
leesbevorderend te werken
In een eerste activiteit deden de leerlingen een speurtocht waarbij ze een code moesten
vinden. Eenmaal deze code ingebracht in “de computer” van de directeur, kregen ze de titels
van de boeken waarrond gewerkt wordt :
-

Kleuters: stripverhalen ;
1° graad : Pipi Langkous (van Astrid Lindgren);
2° graad : Mathilda (van Roald Dahl);
3° graad : Oorlogswinter (van Jan Terlouw).

De ouderraad heeft één boek per klas aangekocht (gesponsord).
De projectweek zal over een ander boek gaan. De carnavalsstoet kadert ook in hetzelfde
thema.
6. Schoolbrochure:
Buiten de (verplichte) toevoeging van de engagementsverklaring zijn er geen aanpassingen dit
jaar. De prijzen, opvang, warme maaltijden, drankjes, ... zijn dezelfde gebleven.
Enkele Correcties :
-

Annemie Malfait is secretaris van de schoolraad (niet Lieven Vandemeulebroecke).
Christiaan Chiers (afgevaardigde lokale gemeenschap in de schoolraad) wordt
geschreven met twee aa’s.

7. Welzijn- en veiligheid op school : pesten op school :
Thema wordt wegens tijdsgebrek uitgesteld naar een latere ouderraadvergadering.
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8. Plafond 1° leerjaar:
Het plafond van klas 1B is half augustus ingestort. Gelukkig in een periode dat er geen les
was en er nog geen werken plaats vonden. De installatie van het digitaal bord en beamer was
nog niet gebeurt.
Daarom werd een noodscenario uitgewerkt. Tijdens de herstellingswerken worden de klassen
1B en 1C (gelegen in hetzelfde gebouw) ondergebracht in de knutsel- en godsdienstklas (blok
vierde leerjaar).
Giovanni Amelinck, technisch verantwoordelijke van de gemeente komt op uitnodiging van
de voorzitter toelichting geven.
Oorzaken, omstandigheden:
Na onderzoek is gebleken dat het een samenloop van omstandigheden blijkt te zijn:
1. amateuristische plafondconstructie;
2. een overbelasting (eigenlijk mocht er geen materiaal geplaatst worden op de zolder;
was daar niet op voorzien);
3. weersomstandigheden (wind & vocht) en trillingen doorgaand verkeer die ervoor
hebben gezorgd, dat het plafond volledig losgekomen is.
De vraag is wie verantwoordelijk is en de kosten zal dienen te dragen. De gebouwen zijn van
de gemeente. De boeken die gestockeerd werden op het plafond dateren deels nog van de
jaren ’80 ten tijde van de “oude (gemeentelijke) jongensschool”.
Oplossing:
Gemeente zorgt voor versteviging van het plafond in 1C (= constructie als 1B, maar op dat
stuk was er geen overbelasting van materiaal) en een nieuwe plafondconstructie in 1B.
Alleen de schilderwerken zijn niet ten laste van de gemeente. De verzekering van de
gemeente wil hier niet in tussenkomen.
Timing:
Start : 17/09/2010 en einde voorzien vóór de herfstvakantie
Opmerkingen van schoolraadleden:
Waarom niet meteen ook een nieuw plafond in klas 1C voorzien. Zou dat niet veiliger zijn?
De gemeente garandeert dat een versteviging van het plafond in klas 1C voldoende zal zijn.
De klassen werden bezocht door de aannemer en een architect met voldoende expertise.
Na afloop van de werken zou er opnieuw een communicatie moeten komen vanuit de
gemeente & de school naar de ouders toe dat alle werken uitgevoerd zijn en dat er opnieuw in
alle veiligheid kan gebruik gemaakt worden van de lokalen.
9. Investeringen:
-

Kleuterhoeken (instapklas) werden vernieuwd
Nieuwe stoelen in de refter Deerlijkstraat
Nieuwe PC’s
Digitale borden
Beamers
Multi-seat PC’s in de hoekenklas
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10. Varia:
We zoeken nog altijd een 3de persoon voor de geleding/ vertegenwoordiging van de lokale
gemeenshap om de schoolraad te vervoegen: oproep aan iedereen om nog eens uit te kijken.

Volgende vergadering maandag 21 februari 2011 om 19u00 stipt.
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor 07 februari 2010

Verslaggever : Annemie Malfait

