Verslag schoolraad GILKO Merelbeke
Datum: Donderdag, 22 maart 2018 om 20 uur
Aanwezigen:
Schepen Isabelle Van De Steene, Els Sys, Sophie Lejeune, Els Persyn, Els Marchand,
Caroline Van Geyt, Karen Burvenich(ter vervanging van Kurt Baes), Caroline Van Geyt,
Peter Teirlinck
Verontschuldigd:
Peters Tineke, Marleen Baertsoen, Kurt Baes, Stefan Decaluwe, Hilde Droesbeke
Verslaggeving
Sabrina Schollaert
Bijlages aan de uitnodiging en agenda voor de schoolraad:




Bijlage 1 Huishoudelijk reglement
Bijlage 2 Online aanmeldingssysteem
Bijlage 3 Profiel directeuren

1. Goedkeuring verslag schoolraad dd. 22/01/2018
Het verslag van vorige vergadering is goedgekeurd.

2. Huishoudelijk reglement
Overleg-en adviesbevoegdheden: zie art 17 en 18
Deze werden aangepast en goedgekeurd.
Art 17: Opmerking door Schepen Van De Steene:
De schoolraad heeft: Overlegbevoegdheid:benummering 1 weglaten

3. Ondersteuningsnetwerk
Tijdens het overleg over het ondersteuningsnetwerk nam de schoolraad het standpunt in akkoord te
gaan met de overstap naar het openbaar ondersteuningsnetwerk Gent.

4. Online aanmeldingssysteem
A. De leden van de ouderraad hebben gemengde gevoelens bij dit systeem.
Ze geven enkele vragen of opmerkingen mee:
1. Kunnen we meer cijfergegevens ontvangen:
=> meer cijfergegevens over de instroom van kinderen uit Gent: bv. zijn dit kinderen wiens ouders in
Merelbeke werken,
=> instroom uit de omliggende gemeenten (bv. zijn dit kinderen wiens ouders in Merelbeke werken of
wiens grootouders in Merelbeke wonen?)
=> wat is het capaciteitstekort in de Merelbeekse scholen vandaag? Hoe groot is het kampeerprobleem
in Merelbeke en dient er wel gekampeerd te worden. (aantal in te schrijven leerlingen versus capaciteit)
De directeur deelt mee dat deze gegevens voor onze school kunnen opgezocht worden maar niet van de
andere scholen omwille van de privacy.
2. De leden van de ouderraad vragen zich af of het invoeren van dergelijk systeem de vrije schoolkeuze
van een ouder niet beperkt
=> wat indien de dichtst bijgelegen school niet overeenstemt met de keuze van de ouders (onderwijsnet,
specifieke noden voor het kind,...)
=> afstand is nagenoeg het enige criterium
De directeur vertelt dat 1. dit voor onze school weinig zal voorkomen
2. dit voor de kinderen die kiezen voor de dichtsbijgelegen school de eerlijkste
kansen biedt. Elk system betekent keuzes maken, maar het verdwijnen van
kamperen weegt zwaar door.
3. Er wordt gevraagd dergelijk systeem om zich in te schrijven bij Merelbeekse scholen niet actief te
promoten om de ‘druk vanuit Gent’ niet te vergroten.
4. Bedenkingen bij de softwareleverancier
=> de leverancier van het systeem heeft een betalingsformule met 2 componenten: FIXED (€5000) +
VARIABELE (€3/kind), als gevolg kan deze leverancier er alles aan doen om het aantal inschrijvers zo
hoog mogelijk te krijgen (omwille van de variabele component)
=> hoe het betalingsmechanisme van de IT leverancier aan te passen om te verhinderen dat deze een
incentief heeft om “de school in Merelbeke maximaal op te vullen”
=> hoe ervoor zorgen dat de leverancier geen hefbomen krijgt om de eigen commerciële
winstmaximalisatie daarrond na te streven (bv. geen publiciteit toegelaten, geen weblinks, etc)
De directeur vertelt dat dit dezelfde leveranicier is van Gent en daar dezelfde kosten aangerekend
worden waardoor de leverancier geen voordeel heeft om Merelbeke boven Gent te promoten.

B. Een lid van de lokale gemeenschap die vertrouwd is met een gelijkaardig systeem vraagt of er op het
einde van het logaritme nog een manuele correctie gebeurt.
De schepen zal dit bevragen bij de LOP-verantwoordelijke.

5. Profiel directeuren
Sophie Lejeune heeft de vergadering verlaten aangezien haar deelname aan het examen.
Het profiel is ter kennis gebracht, voorgelegd en besproken.
Opgedeeld in 2 halftijdse directeurs en beleidsondersteuner.
Profiel: -belangrijkste is de functiebeschrijving goedgekeurd in alle organen
-waar accenten leggen door selectiecommissie: zie bijlage
Er wordt voorgesteld nog 1 competentie toe te voegen:
de directeur neemt op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze onderbouwde
beslissingen en communiceert deze met de betrokkenen.

6. Varia
Geen punten.

7. Volgende schoolraad
Volgende schoolraad vergadering is gepland op maandag 4 juni 2018 om 20 uur in de hoofdschool
Kloosterstraat 19.

