Verslag Schoolraad van donderdag 14 juni 2012
Aanwezig:
 Voor de directie: Bart Opsomer
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
 Voor het onderwijzend personeel: Pascal De Meersseman, Petra Ballekens, Flory Janssens
 Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Christiaan Chiers
 Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Katrien Devaere, Frank De Clercq
1. Goedkeuring van het verslag van 07 februari 2012:
Geen opmerkingen

2. Wijzigingen infobrochure/schoolreglement 2012-2013:
Aangepaste bedragen maximumfactuur: Sinds de vorige schoolraad van 7 februari heeft er
een indexatie plaatsgevonden. Instructies gaan uit van het Departement Onderwijs.





2/3 jarigen (kleuter):
4-jarigen (kleuter):
5-jarigen en leerplichtige kleuters:
Lager per leerjaar:

25,00 EUR
35,00 EUR
40,00 EUR
70,00 EUR

Concreet is dus gewijzigd:
 Verhoging bedrag lager (per leerjaar): van 65,00 EUR naar 70,00 EUR;
 Verhoging maximum van de “minder scherpe factuur” van 360,00 EUR naar 400,00
EUR per schoolloopbaan;
 Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen (bvb. een reis in de
vakantieperiode) vallen niet onder deze maximumfactuur.
Verzekeringen: Regelmatig organiseert de school buitenschoolse activiteiten. Om de dure
kostprijs van het busvervoer te beperken, wordt soms de hulp gevraagd aan vrijwillige
(groot)ouders. Daarom sloot het schoolbestuur van onze scholengemeenschap een omniumverzekering af (met een vrijstelling tot 1.250,00 EUR).
Auto’s met een nieuwprijscataloguswaarde van meer dan 40.000,00 EUR zijn van deze verzekering uitgesloten.
Richtlijnen om de veiligheid van de kinderen te verhogen:
-

Handelen volgens de verkeersvoorschriften (verzekering, schouwingsbewijs, …);
Elk kind dient een veiligheidsgordel te dragen;
Eigen kind(eren), kleiner dan 1m35 moet(en) altijd op een kinderzitje;
Alle kinderen, kleiner dan 1m35, moeten vooraan altijd op een kinderzitje;
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-

Het inschakelen van het veiligheidsslot is aanbevolen;
De school verzoekt niet te roken in de aanwezigheid van de kinderen.

Maximumcapaciteit: Er komt eind 2013 een nieuwe wetgeving (decreet op het inschrijvingsrecht). Concreet moet de school de maximumcapaciteit aan lln. per vestiging bepalen.
Op de schoolraad in februari 2013 zal dit voor advies en goedkeuring aan de schoolraadleden
worden voorgelegd.
De school zal echter nog geen bijzondere inschrijvingsvoorwaarden of een voorrangsregeling
(vb. voorrang aan broer/zus van een lln.) uitwerken gezien de school momenteel nog steeds
elke leerling kan aanvaarden om zich in te schrijven.

3. Evaluatie schoolproject “Circus Picolini” en schoolthema 2012-2013:
Circus Picolini: Er werd een enquête onder het schoolpersoneel gehouden. 47 evaluatieformulieren ontvangen.
Het project Trrr… BOEM … (Circus Picolini) wordt als bijzonder geslaagd ervaren (44
respondenten) en geslaagd ervaren (3 respondenten).
 Zie de uitgebreide resultaten in bijlage.
Het circusproject zal herhaald worden binnen een 7-tal jaar (schooljaar 2019-2020), net voor
de paasvakantie.
Eventueel zou de tent op de speelplaats in de Deerlijkstraat opgetrokken kunnen worden,
waardoor de problemen van dit jaar met de ondergrond vermeden worden. Het nadeel is dat
de tent dan niet zichtbaar opgesteld staat wat minder volk (cfr. passanten) kan aantrekken.
Klasdoorbrekend Schoolthema 2012-2013: www.wereld.kom; een multicultureel en
internationaal project. Een aantal jaar geleden werd dit schoolproject al eens gedaan.

4. Investeringen/werken in de verschillende vestigingen: stand van zaken:
Kloostermuur: muur zou tegen september weg zijn waardoor de kleuterspeelplaats aanzienlijk groter wordt.
Fietsenloods: zal er komen met een “recht van opstal”. De zaak komt voor in de gemeenteraad van juni. De ouderraad heeft zich bereid verklaard de fietsenloods voor een aanzienlijk
bedrag te sponsoren.
Hoek Deerlijkstraat: er is een dispuut tussen de verzekeringsmaatschappijen. De informatieuitwisseling tussen de verzekeringsmaatschappijen verloop bijzonder stroef.

5. Belangrijke data schooljaar 2012-2013:
Zie kalender in bijlage.
Dit jaar opnieuw een carnavalstoet (8 februari 2013, de vrijdag net voor de krokusvakantie)
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Verkeersweek is nog vast te leggen.

6. Facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen:
Facultatieve vrije dagen:




Maandag 10 september 2012;
Vrijdag 5 oktober 2012;
Woensdag 8 mei 2013.

Pedagogische studiedagen:




Woensdag 26 september 2012;
Woensdag 23 januari 2013;
Woensdag 15 mei 2013.

7. Vastleggen vergaderdata schoolraad 2012-2013:




Woensdag 12 september 2012 om 19u00;
Dinsdag 19 februari 2013 om 19u00;
Donderdag 13 juni 2013 om 19u00.

8. Varia:
Bosklassen 6de leerjaar: De school wenst de studiereis van het 6de leerjaar te koppelen aan de
drie dagen bosklassen, waardoor de bosklassen uiteindelijk 4 dagen zouden duren.
Hierdoor wordt een bezoek aan het “Domein Bokrijk” en “Het Mijnmuseum” mogelijk.
De schoolraad geeft unaniem positief advies voor deze wijziging.
Kleuters experimenteerden in april/mei met digitale taalspelletjes, dit in het kader van de
bachelorproef van vier laatstejaarsstudenten lerarenopleiding KATHO Campus Tielt
Samenwerking school Moeskroen: Meester Pascal geeft toelichting. Op dinsdag 26 juni
(voormiddag) komen de Franstalige leerlingen op bezoek. ’s Middags wordt samen pizza
gegeten en in de namiddag is er een fotozoektocht in Doornik.
Afscheid voorzitter: Dit was de laatste vergadering van de voorzitter. Kurt bedankt de
schoolraadleden voor de fijne samenwerking en herinnert er de schoolraad aan dat het
“huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de Vrije Centrumschool” en
de“Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten” dienen hertekend te worden.
Kristien Boens wordt in de schoolraad voorgedragen en aanvaard als nieuwe vertegenwoordiger voor de geleding van de ouders. Zij zal uitgenodigd worden op de eerstvolgende
vergadering.
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Verslaggever: Kurt Peeters

Volgende vergadering op woensdag 12 september 2012 om 19u00 stipt
Agenda- en variapunten bij de secretaris in te dienen voor 5 september 2012
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