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Verslag Schoolraad van maandag 22 februari 2010
Aanwezig:
 Voor de directie: Bart Opsomer
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter),
 Voor het onderwijzend personeel: Juffrouw Flory Janssens, Meester Pascal De Meersseman
 Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Christian Ciers
 Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Annemie Malfait (secretaris), Frank De Clercq (schoolbestuur)

1. Verwelkoming afgevaardigden van de geleding lokale gemeenschap:
De leden van de schoolraad heten Marijke Vanoverbeke en Christian Ciers van harte
welkom in de schoolraad. De voorzitter stelt de afgevaardigden kort voor en geeft toelichting bij de rol van de schoolraad.
2. Goedkeuring vorig verslag van donderdag 24.09.2009:
Geen opmerkingen
3. Ondertekening van het intern reglement van de schoolraad:
Geen opmerkingen.
4. Evolutie leerlingenaantal, wijzigingen in klassen en het personeelskader:
Bart geeft uitgebreid uitleg over de structuur, de historiek en de klasindelingen van de
Vrije Centrumschool (VCZ I, VCZ II en VCZ III) en welke directie verantwoordelijk is
voor welke afdeling.
Het tweede leerjaar (Toyeplein) telt dit jaar 2 klassen (2A en 2C) en het derde leerjaar
maar 3 (3A, 3C en 3D).
De telling van de schoolpopulatie per 1 februari 2010 geeft een totaal aantal leerlingen
van 559 (2 meer in vergelijking met februari 2009). Het aantal kleuters (141) blijft stijgen
(+3) wat een gezonde basis (instroom) voor de toekomst garandeert.
Enkele leraressen nemen binnenkort zwangerschapsverlof op. Enkele leerkrachten gaan
eind dit schooljaar met pensioen.
5. Veiligheid:
Driehoek Toyeplein: de situatie op het Toyeplein is alles behalve veilig te noemen. Ouders
rijden aan en af, de schoolrijen worden er gevormd, leerlingen stappen op de schoolbussen, enz ... De school en de ouderraad zijn voorstander voor het verkeersvrij maken
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van het achterste deel van het Toyeplein. De zaak werd diverse malen aangekaart bij de
gemeente en wordt opgevolgd in de werkgroep (verkeers)veiligheid (verantwoordelijke
Dirk Vanden Bulcke). In het laatste contact van Kurt met Dirk, had Dirk nog geen reactie
op hun brief van december van de gemeente ontvangen, maar zou de problematiek wel
binnenkort voorkomen in de gemeentelijke verkeerscommissie.
Fluorescerende hesjes: er was sprake in de media van het verplicht maken van
fluorescerende hesjes; zou geen probleem voor VCZ zijn, gezien dit al in het
schoolreglement is opgenomen.
6. Extra muros activiteiten:
De leden van de schoolraad krijgen een overzicht van de openluchtklassen/uitstappen per
leerjaar. (zie bijlage)
7. Gemaakte en geplande investeringen:





Schilderwerken (keuken/refter) in de vestiging Deerlijkstraat;
Stoelen aangekocht voor de vestiging Deerlijkstraat;
Milieueilandjes (gescheiden afvalsortering) o.a. op de speelplaats Toyeplein. Is ook
gepland voor de Deerlijkstraat en de kleuterafdeling;
Behandeling dakgebinte n.a.v. boktor (houtworm);



Digitale borden;

De school start met het plaatsen van digitale borden met bijhorende beamers en software
in de klassen.
Deze digitale borden bieden tal van voordelen:
 Geen krijtstof meer en gemakkelijk onderhoud;
 De lessen kunnen interactief gedocumenteerd worden met beeld- en geluidsmateriaal
(foto’s, filmpjes, muziek, … ) al dan niet afkomstig van het internet;
 De leerkrachten kunnen hun lesvoorbereidingen van thuis uit digitaal doorsturen;
 Gebruiksvriendelijke oefenprogramma’s (bvb. handmatig verslepen van objecten, afdekken van uitkomsten, …) voor de leerlingen;
 Het digitaal bord als een communicatiemiddel.
De nadelen:
 Nog steeds een dure aangelegenheid (maar kinderziektes zijn voorbij). De plaatsing
zal dus in verschillende fases dienen te gebeuren. Niet alle klassen zullen dadelijk over
digitale borden beschikken;
 Extra bekabeling in de klassen is nodig (cfr. beamers), maar de kostprijs en
plaatsingstijd is relatief laag;
 Het up-to-date houden van de software;
 De snelle “veroudering” van de hardware in een snel evoluerende informaticawereld.
Gezien de grote investeringskost (+/- 4.000,00 EUR per digitaal bord, inclusief software),
heeft de directie beslist om gefaseerd in te voeren.
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Het voorstel wordt gedaan om een soort “DIGI-jaar” in te lassen om de aandacht te
vestigen op dit project en de financiële inspanningen te stroomlijnen. Naar de ouderraad
toe, zal de vraag gesteld worden om de financiële steun voor dit project te bundelen.
De vraag wordt gesteld of de school wel nood heeft aan zulke dure borden, en of dit niet
gewoon meelopen is met een modetrend. De directie is van mening dat dit de toekomst is,
en dat we deze trein niet mogen missen. Het biedt tevens veel praktische voordelen en
geeft meer didactische mogelijkheden.


Speelplaats Deerlijkstraat:

De speelplaats in de Deerlijkstraat (5de en 6de leerjaar) zal dan toch (groen licht na 8 jaar !)
worden heraangelegd. Men denkt aan een soort atrium (theatervorm d.m.v.trapjes), zodat
het niveauverschil kan dienen om daar bepaalde, al dan niet klasdoorbrekende activiteiten
te laten doorgaan.


Speelplaats “t Plein”:

Is tevens de hoofdspeelplaats van “De Klim-Op”. Eerste fase van werken zijn voorbij
(speeltuigen, ...). Deze speelplaats naast het kerkhof wordt verder verfraaid en de fietsenstallingen zullen verder uitgebouwd worden op het lapje grond dat door de gemeente zal
worden aangekocht.
8. Varia:
Marijke haalt aan, dat ze beroepsmatig vaststelt, dat er steeds meer jongeren met aanzienlijke tandproblemen gehospitaliseerd worden. Naast de erbarmelijke tandhygiëne, is
het aanbieden van suikerrijke dranken op de school (yoghurtdrankjes, limonades, fruitsap
en chocomelk) één van de oorzaken van deze tandproblemen. Ze stelt de vraag of het wel
nodig is om frisdranken e.d. aan te bieden in de school.
De leerkrachten bevestigen de sterk verminderde aandacht van jongeren voor tand- en
lichaamshygiëne in het algemeen en wijzen op het feit, dat de ouders vaak deze opvoedkundige taak doorschuiven naar de school. Het is ook praktisch onmogelijk tanden
poetsen te organiseren op school. Wel loopt het project tandhygiëne“Aan de slag met Ben
De Bever” van de CM nog verder en wordt in de kleuterklassen het correct tandenpoetsen
ook aangeleerd.
Wegens tijdsgebrek stelt Kurt voor om dit item mee te nemen naar de ouderraad om dit
verder te bespreken.

Volgende vergadering dinsdag 15 juni 2010 om 19u00 stipt.
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor 01 juni 2010

Verslaggever: Kurt Peeters ad interim
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Bijlage
OPENLUCHTKLASSEN
Wie?
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Wat?
sportklassen
bosklassen
bosklassen

Wanneer?
eind juni
oktober
april

Wat?
uitstap naar het bos
bezoek aan kinderboerderij
schoolreis
uitstap naar het bos
bezoek aan kinderboerderij
schoolreis
uitstap naar het bos
bezoek René
Declercqmuseum
schoolreis
uitstap naar het bos
sportdag
schoolreis
kabouterpad
bezoek aan de kinderboerderij
sportdag
schoolreis
sportdag
schoolreis
bezoek aan Kortrijk
uitstap naar zee
sportdag
doe-aan-sport-beurs

Wanneer?
september-oktober
maart
juni
september-oktober
maart
juni
september-oktober
november

UITSTAPPEN
Wie?
1ste kleuter
1ste kleuter
1ste kleuter
2de kleuter
2de kleuter
2de kleuter
3de kleuter
3de kleuter
3de kleuter
1ste leerjaar
1ste leerjaar
1ste leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

juni
september
mei
mei
oktober
mei
maart
juni
januari
juni
september
mei
mei
juni

Occasioneel komt er eens een uitstap bij die kadert in één of ander project.

