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1. Samenstelling schoolraad. 

Vervanging voor leden van de lokale gemeenschap wordt verder bekeken. 

2. Rapportering: klasgemiddelde – visie ouders. 

De school wenst liever geen gemiddeldes te vermelden omdat hier verkeerde conclusies uit 

getrokken kunnen worden en soms ten onrechte met andere klassen en uit de context 

vergeleken worden. Dit is de mening van het  grootste deel van het schoolteam. De school wenst 

een correct beeld van het kind zelf te kunnen geven. 

De vrees van de ouders is dat er teveel werk bij de leraars terecht zal komen en dat er een kans 

op te grote subjectiviteit zal bestaan.  

De ouderraad geeft aan dat het beter is om de ouders in te lichten hoe ze cijfers/ resultaten 

dienen te interpreteren. 

De ouders geven aan dat er toch een voorkeur is om een mediaan en/ of gemiddelde te 

vermelden. 

Er wordt afgesproken dat het schoolteam dit nog eens zal herbekijken en/of de mening van 

OVSG zal bevragen. Bij een volgende schoolraad zal er een beslissing genomen worden. 

 



3. Verlenging contract CLB. 

Op basis van de positieve feedback van de school, volgt de ouderraad  het standpunt om het 

contract te verlengen. Deze zal dus stilzwijgend verlengd worden. 

4. Huistakenbeleid: evaluatie. 

De ouders geven aan dat dit over het algemeen vlot verloopt, maar dat het in sommige klassen 

met pieken pittig kan zijn. 

Het “plannen” werd heel positief onthaald. 

5. Administratieve wijziging GILKO. 

Dit onderwerp werd reeds voor-besproken binnen het college, met de vraag om dit te bespreken 

met de ouderraad en het schoolteam. 

Het gaat om een administratieve wijziging, die toegelicht wordt op basis van een presentatie. 

De ouders halen volgende bezorgdheden aan:  

a) Er mag geen negatieve impact zijn in vergelijking met de huidige werking of financiering, 

bv. het aantal lestijden. → lestijden blijven gelijk. 

b) De ouders vragen om een uitwerking van een prognose van het aantal leerkrachten ten 

opzichte van het aantal leerlingen, bij opsplitsing of niet-opsplitsing. 

c) De ouders vragen ook duidelijkheid omtrent impact naar de punten-envelop uit de 

scholengemeenschap(pen). → de wijziging brengt geen verschil 

d) De ouders geven ook aan dat het uitgewerkte scenario geen middel mag zijn om op 

termijn enkel kleuteronderwijs of lager onderwijs op een vestiging aan te bieden.  

→ er komen geen reorganisaties want het is wettelijk vastgelegd dat het moet blijven 

gaan om volwaardige BASISSCHOLEN. 

e) De vraag rijst ook hoe de ouders van de verschillende vestigingen kunnen geïnformeerd 

worden. De vrees van de ouderraad bestaat dat de timing in die context kort is.  

Na toelichting van deze bezorgdheden kunnen de ouderraad en de schoolraad zich vinden in de 

administrative wijziging. Wel willen beide raden er op toezien dat de gegenereerde uren ook ten 

voordele van de leerlingen zullen aangewend worden. (vb in meer uren ICT, kinderverzorging,…) 

Er wordt afgesproken dat de communicatie naar de ouders zal gebeuren na de 

gemeenteraadscommissie (11/02/2020) en voor de nieuwe samenkomst van de ouderraad 

(09/03/2020). Dus net na de krokusvakantie. 

Ook wordt beslist dit op 3 verschillende momenten te doen en per afdeling te beginnen in de 

Bergwegel. Er wordt nog nagedacht over de juiste verwoording bij de uitnodiging voor de 

ouders. 

 



6. Varia. 

Geen variapunten. 

7. Vaststellen volgende schoolraad. 

 

Volgende schoolraad zal doorgaan op donderdag 12/03/2020. 

 


