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1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad dd. 12/03/2020. 

Geen opmerkingen. 

2. Verlenging samenwerking scholengemeenschap GILKO Merelbeke / 
GBS De Vierklaver Gavere-Asper. 

Dit punt werd niet besproken op de ouderraad wegens de grote agenda. 

De verlening van de samenwerking van de scholengemeenschap is voor de komende 6 jaar. 

Er is geen bezwaar tegen, het punt wordt dus goedgekeurd en er volgt een positief advies. 

3. Lestijdenpakket schooljaar 2020-2021. 

Het lestijdenpakket en de verschillende puntenenveloppes worden overlopen. 

Vanuit de ouderraad kwam de opmerking dat er geen vergelijking was met het lestijdenpakket van 
vorig schooljaar. Ze deelden het aantal uren voor kleuters en kwamen uit op één kleuterklas minder 
dan vorig jaar. De bezorgdheid hierbij was of er dan toch niet te veel kinderen in één klas gaan zitten. 
De schooldirectie verduidelijkt dat de vergelijking met het lestijdenpakket van vorig schooljaar 
bewust niet gedaan is om geen appelen met peren te vergelijken, want we zitten met een volledige 
andere telling. Er is voor de berekening van het lestijdenpakket het minimum aantal leerlingen 
genomen om in oktober niet voor verrassingen te komen staan.  
De structuur van de klassen op de 3 vestigingen blijft volledig gelijk. Op de Bergwegel valt de 
ondersteuning in het 5e/6e leerjaar weg. En in de Kloosterstraat start de 3e peuter/1ste kleuterklas niet 
op in september. De instroom in de Kloosterstraat is laag: van de 48 plaatsen , zijn er maar 27 
inschrijvingen. Ook in Lemberge zijn er van de 11 vrije plaatsen, maar 7 peutertjes ingeschreven. 



Voor de uren anderstalige nieuwkomers gebeurt de exacte berekening maar in oktober, maar 
momenteel hebben we maar één leerling die aan de voorwaarden voldoet, en je krijgt pas lesuren bij 
vanaf 6 kinderen. 

De uren voor aanvangsbegeleiding zouden morgen bekend gemaakt worden. 

En de uren lerarenplatform zullen pas op 15 juli bekend gemaakt worden. Verwacht wordt dat we 
minder uren zullen hebben, want de 23 uren die we dit jaar hadden, zijn niet ten volle benut om 
ziekteverloven te vervangen, maar ook om leerkrachten die bv. op nascholing waren. 

Voor het paramedisch personeel hebben we 11/32 voor Kloosterstraat en Bergwegel. 
In Lemberge genereren we komend schooljaar geen uren, want je krijgt die maar vanaf 35 kleuters. 
Doordat we in Lemberge in september nog geen instappers hebben, zijn er daar op 1 oktober maar 
28 kleuters en is dit wel jammer. 

De ouderraad vond dat de informatie vrij laat kwam en de hoeveelheid naar timing toe was te nipt. 
De vastgelegde termijn van 10 werkdagen voor het overleg alle documenten te bezorgen ,werd 
nochtans gerespecteerd. Er wordt ook gevraagd om in de toekomst automatisch de agenda van de 
schoolraad te mailen naar de voorzitter van de ouderraad (Peter Coussaert). 
Normaal is er ook iemand van de directie aanwezig op de ouderraad, maar doordat dit samen viel 
met een andere vergadering, was dit gisteren niet het geval. De tip van de directie is om in het 
vervolg de ouderraad de organiseren net voor de schoolraad, zodat alles aansluitend kan 
plaatsvinden. 

4. Schoolkalender schooljaar 2020-2021. 

2 facultatieve verlofdagen: maandag 28 september en maandag 22 maart 

2 pedagogische studiedagen: vrijdag 16 oktober en woensdag 10 februari 

Er zijn nog geen data opgenomen voor eerste communie en lentefeest voor volgend jaar. De pastoor 
wil eerst afwachten of de uitgestelde eerste communie in oktober wel kan doorgaan. 

Voor schoolfeesten ed. wachten we nog een beetje af, dus ook daarvoor nog geen data. 

Normaal gaan er ook zeeklassen en kunstklassen door volgend schooljaar. 
Voor de zeeklassen begin oktober is er reeds een voorschot betaald. Indien we door Corona niet 
kunnen gaan, krijgen we een voucher om binnen het jaar wel te gaan. Indien het hotel open is en de 
school beslist zelf om niet te gaan, zijn we ons betaalde voorschot kwijt. 

5. Samenwerkingsovereenkomst GILKO / GO Gent. 

Dit punt is niet behandeld op de ouderraad. Er is wel een advies nodig. 

De vraag vanuit de ouderraad is om in de toekomst bij de agenda duidelijk aan te duiden welke 
punten voor advies zijn en welke niet, zodat de ouderraad weet welke punten ze zeker moeten 
behandelen. 

Alle afspraken tussen de school en het CLB zijn gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst. En 
ook de schoolse visie is er in opgenomen. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn in 2015, maar in een 
volledige nieuwe layout gegoten. Er zijn dus inhoudelijk geen wijzigingen aangebracht. 



De ouderraad wil nog 2 dagen de tijd om dit document grondig te kunnen doornemen. Indien er geen 
opmerkingen komen, zal het document voor advies zondagavond 14 juni getekend in de brievenbus 
van directeur Sophie gestoken worden. 

Op vraag van de schepen wordt in dit verslag opgenomen dat de delegatie van de leerkrachten wel al 
een positief advies geeft en dat alle documenten tijdig bezorgd werden aan alle leden. 

6. Vernieuwd schoolwerkplan deel 1 decretaal gedeelte 

Dit schoolwerkplan wil de ouderraad eens rustig nakijken en wordt later besproken en behandeld, dit 
op de eerstvolgende ouderraad en schoolraad van het nieuwe schooljaar. 

Vandaar dat dit agendapunt naar de gemeenteraad van september verschoven wordt. 

7. Aangepast schoolreglement / afsprakennota 2020-2021 

De wijzigingen in het schoolreglement en de afsprakennota worden overlopen. 
Hiervoor zijn de richtlijnen van OVSG gevolgd. 

8. Varia: Evaluatie heropstart school n.a.v. Coronamaatregelen 

Algeheel is iedereen vrij tevreden over de genomen coronamaatregelen. 
Op de volgende ouderraad zullen de maatregelen besproken worden om mee te nemen naar een 
eventuele volgende situatie. Een soort zelfreflectie: Wat hebben we goed gedaan? Wat moet er 
anders aangepakt worden? 
Er zou een rondvraag bij de ouders komen: eens luisteren hoe ze de coronaperiode ervaren hebben… 
Het is belangrijk dat er feedback naar het kind toe wordt gegeven door de leerkracht over de 
gemaakte opdrachten thuis, dit vooral om de motivatie te behouden. Dus er moet eens nagedacht 
worden over een methode hoe de leerkracht het kind kan volgen van op afstand. 
Het is de bedoeling dat er een soort leidraad komt voor hoe het moet als we dit ooit nog eens 
meemaken. 
Er is ook een bezorgdheid toe naar de niet bereikte kinderen: de kinderen die niet zelfstandig kunnen 
werken of de kinderen waar de thuissituatie er zich niet toe leent om zelfstandig aan het werk te 
kunnen gaan. Er zijn in deze periode al leerkrachten en/of de zorgcoördinator aan huis gegaan bij 
sommige kinderen. Er was dus wel degelijk oog voor de noden bij de kinderen. 
De hoofdboodschap is dat iedereen gezien heeft dat de betrokkenheid groot was. 

9. Volgende schoolraad. 

De volgende schoolraad zal doorgaan eind augustus. 
Doordat het zowel voor Kurt als voor Jurgen de laatste schoolraad is, leggen we de exacte datum nog 
niet vast. 
Er zijn volgend schooljaar nieuwe verkiezingen voor de vertegenwoordiging vanuit de ouderraad. 

De vergadering wordt gesloten. 


