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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 21 maart  2016 om 20.00u ten huize Giovanni.  
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Els Desmet (directeur), Christine Deblaere, Mario Vermeersch  
Verontschuldigd: Daisy Snoeck 
 
1. Vorig verslag met aanpassing goedgekeurd. (punt 4)  
2. Prognose voor volgend schooljaar. 
 

 Nog geen definitieve cijfers omdat dit nu nog berekend is op basis van de SES-
lestijden van vorig schooljaar.  
 Kleuterschool: 228 lestijden  

Dit komt erop neer dat we op dezelfde manier kunnen werken als dit 
schooljaar: 
Peuterklas, 1KA en 1KB (+/- 50 kls), 2KA en 2KB (+/- 44 kls), 3KA en 3KB 
(+/- 45 kls), en 2 ambulante zorgjuffen.  
 
Deze cijfers zijn voorgelegd aan de leerkrachten. Een definitieve regeling voor 
2016-2017 wordt nog in team besproken.  
 
 

 Lagere school: 357 lestijden  
Dit komt op 14 voltijdse ambten en 21 restlestijden. Van de restlestijden moet 
nog gesnoept worden voor mentor-coach, zoco en preventie-adviseur.  
 
Hier zijn mogelijkheden om in eerste, tweede en derde leerjaar extra uren in te 
zetten (co-teaching?) met nog iets extra’s voor de hogere klassen…  
1LA en 1LB (+/- 49 lln), 2LA en 2LB (+/- 52 lln), 3LA en 3LB (+/- 54 lln), 
4LA en 4LB (+/- 40 lln), 5LA en 5LB (41 lln), 6LA en 6LB (43 lln)  
 
Ook deze cijfers zijn aan de leerkrachten meegedeeld en een definitieve 
regeling voor volgend schooljaar wordt in overleg vastgelegd.  
 

3. Extra oudercontact 
  

 We blijven ouders motiveren om contact op te nemen met titularis tussendoor. 
We zijn een “open” school.  
 De kleuterschool vindt de ouderbespreking eind januari ideaal omdat men in  

die periode meer ruimte kan creëren om specifieker te gaan observeren. Een 
themavrije week geeft de mogelijkheid om bezorgdheden van dichterbij te 



gaan analyseren om zo een duidelijker beeld te kunnen vormen. Het geeft ook 
rust in de eindejaarsperiode.  

 Het eerste leerjaar organiseert volgend schooljaar een extra evaluatiebabbel in 
november, vrijblijvend voor ouders. Het infomoment begin september is 
belangrijk om bij te wonen omdat daar didactische principes uitgelegd worden 
om je kind thuis bij het oefenen te begeleiden.  

 De andere leerjaren opteren voor de werking zoals het nu loopt: 
ouderbespreking begin februari met rapportresultaten.  
 
Als er bezorgdheden zijn, neemt de school initiatief om ouders op een overleg 
uit te nodigen. We stimuleren ouders om bij vragen, opmerkingen, 
onduidelijkheden ook contact op te nemen met de juf, meester, zoco of 
directie. Dit kan via agenda, per mail, telefonisch of op woensdagmorgen op 
het groen uur voor ouders bij zoco.  
Als school hebben we het gevoel dat er voldoende uitwisseling is van relevante 
info. We ontdekten geen hiaten.  

 
4. De enquête januaritoetsen moet nog verwerkt worden door de oudervereniging  
 
5. Varia  
 

 Wissel titularis halverwege schooljaar in vijfde leerjaar. 
 Dit is een vervelende situatie waar we als school geen andere optie hadden.  

We gaan steeds op zoek naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden.  
 
Dit zijn beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen en waar ze in 
de omstandigheden ook zoeken naar een goede oplossing om verder kwaliteit 
te kunnen bieden op alle niveaus.  
 
Vanuit de schoolraad vraagt men aan het schoolbestuur om wissels halverwege 
een schooljaar zoveel mogelijk te proberen vermijden.  
 
Halverwege een schooljaar is het niet altijd gemakkelijk om interimarissen te 
vinden die via ons evaluatiesysteem binnen KBO gescreend werden. De 
meesten staan op dat moment in het werkveld. Nieuwe leerkrachten krijgen 
ook kansen en worden begeleid door onze mentor-coach. Ze worden ook 
ondersteund door de parallelcollega.  

 
6. Volgende vergadering: maandag 30 mei om 20u.  
 

 
 

 
   
 


