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Aanwezig:
Jeremie Cambier, Erika Tritsmans, Kristof Vancaudenberg, Davy Vaes, Hans Decoster,
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Verontschuldigd:
Veronique Smits (ziek)
Agenda:
1. Goedkeuring vorig verslag
2.Aanvangsbegeleiding en professionalisering
Onze school ontving hiervoor 5 lestijden. De kandidaat (of kandidaten) die de school zoekt is een ervaren
leerkracht die de leerkrachten en de werking van de school kent, die enerzijds kan optreden als coach
maar anderzijds ook een vertrouwenspersoon kan zijn waarbij jonge leerkrachten terecht kunnen.
Concreet; de aanvangsbegeleiding wordt opgenomen door de 3 leerkrachten van de werkgroep. Deze
begeleiding verloopt in verschillende fasen, o.a. observeren – coachen, zelf lessen geven van muzische
vorming tot taal en rekenen,…
Binnen professionalisering merken we meer dat leerkrachten in functie van hun talenten van klas
wisselen, vb. leerkracht X is sterk in muziek en gaat bij een collega de les muziek geven.
In de toekomst willen we leerkrachten nog meer de kans geven om bij elkaar te gaan kijken,
hospiteerbeurten organiseren om van elkaar bij te leren.
De werkgroep herwerkte het vademecum voor beginnende/startende leerkrachten. Dit biedt een leidraad
over o.a. de werking van de school, wie is wie, praktische afspraken,…
3. Aanpassing bedrag warme maaltijden
De leerlingen hebben tijdens de middag de keuze uit boterhammen, soep of warme maaltijden. De
warme maaltijden worden geleverd door Sodexo en bestaat uit soep en een hoofdgerecht.
Sinds een aantal jaren zijn de prijzen die ouders betalen voor deze maaltijden ongewijzigd;
soep: €0.50
warme maaltijd kleuter: €3.20
warme maaltijd lagere: €4.20
De school wenst de prijzen voor de warme maaltijden te verhogen met €0.30 en dit na positief advies van
de schoolraad en na goedkeuring van de inrichtende macht.
Deze eventuele aanpassing gaat in vanaf 1 september 2020.
De schoolraad geeft positief advies voor de verhoging van de prijzen van de warme maaltijden.
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Warme maaltijd kleuters: €3.50, warme maaltijd lagere: €4.50. Na goedkeuring stelt de schoolraad voor
om de prijzen jaarlijks aan te passen aan de indexering.
4. Stand van zaken agendapunten vorige schoolraad
A) Communicatie schoolraad
Om ouders nog meer te informeren over de bevoegdheden van de schoolraad en de communicatie van
ouders naar leden schoolraad te vergroten, zal een brief via het ouderplatform verstuurd worden.
Een specifiek emailadres van de schoolraad werd aangemaakt.
Tijdens de volgende schoolraad wordt concreet bekeken op welke manier ouders nog bijkomend worden
geïnformeerd.
B) Stand van zaken bouw Polder
De schoolraad is bezorgd over het vooropgestelde tijdspad dat vorige keer werd aangehaald, is de
nieuwbouw instapklaar tegen september 2021?
De schepen licht toe;
De laatste weken kreeg het bestuur te kampen met heel wat problemen: milieuvergunning, bijkomende
adviezen i.f.v. de bouwvergunning (verhoging van het oorspronkelijke plateau),.. kortom een verhoging
van onvoorziene kosten niet in verhouding met de toegekende subsidies. Om financiële uitschuivers te
vermijden besliste het bestuur om de uitvoering van plannen voor deze nieuwbouw stop te zetten.
Concreet betekent dit dat werd beslist om onderstaand ontwerp niet te realiseren.

Gezien de noodzaak om voor het schooljaar 2021 – 2022 extra lokalen te voorzien, werd gekozen voor
een alternatief.
Het bestaande gebouw, tussen de lokalen van de landelijke opvang en het huidige schoolgebouw, wordt
gerenoveerd. De subsidies die door Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, werden
toegekend, blijven behouden alsook het vooropgestelde tijdspad.
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De schoolraad is verbaasd over het nieuws dat de oorspronkelijke plannen voor de nieuwbouw werden
geschrapt. Op geen van voorafgaande vergaderingen werd dit besproken.
Bijkomend een aantal bedenkingen;
-

wat met het geïnvesteerde geld dat reeds aan Interleuven werd uitgegeven voor het uittekenen
van de plannen?
in de renovatie van de bestaande gebouwen worden 2 klaslokalen voorzien, een groot verschil
met de oorspronkelijke plannen en mogelijkheden van de nieuwbouw. Wat als op langere termijn
bijkomende uitbreiding nodig is?

C) Stand van zaken refter hoofdschool
Voor de renovatie van de huidige refter wordt een subsidie van 350.000 euro voorzien.
Het bestuur opteert om deze werken gelijktijdig te laten uitvoeren samen met de werken op vestiging De
Polder. Beide renovaties worden als één project gezien.
De ingebruikname wordt ook voorzien tegen september 2021.
5. Verlenging scholengemeenschap
Om samenwerking te stimuleren bestaat sinds 1 september 2003 de structuur scholengemeenschappen.
De scholengemeenschappen kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de beschikbare
middelen van de afzonderlijke basisscholen. Deze structuur moet bijdragen tot het verhogen van het
draagvlak van de scholen.
Onze school behoort samen met de gemeentescholen van Linter (De Zandloper) en Zoutleeuw (De Kleine
Picasso) tot de Haspengouwse scholengemeenschap.
De overeenkomst met de verschillende besturen van de scholen van de huidige scholengemeenschap
loopt af einde schooljaar 2019 – 2020.
Als scholengemeenschap moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
- zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten
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- op de eerste schooldag van februari voorafgaand aan de start van de scholengemeenschap ten
minste 900 gewogen leerlingen tellen
In overleg met directies en inrichtende machten wordt bekeken of een verlenging binnen de huidige
scholengemeenschap wordt aangegaan, voor – en nadelen worden besproken.
6. Fietspooling
De oudervereniging organiseert dit schooljaar een fietspooling, deze gaat door op 28 mei 2020.
Momenteel komt de werkgroep regelmatig samen ter voorbereiding. De directeur maakt deel uit van
deze werkgroep.
Belangrijke voorwaarden voor een goed verloop van deze activiteit;
-

Beginnen met een beperkt aantal routes en eventueel volgend schooljaar uitbreiden
Voldoende begeleiding voorzien
Verantwoordelijke per route die over alle contactgegevens van de leerlingen beschikt

Concrete aanpak;
- 1 dag, specifiek voor de leerlingen van de 2de graad, 3de + 4de leerjaar.
- een route met vertrek in Goetsenhoven met als verantwoordelijke de directeur.
- een route met vertrek in Zetrud Lumay (Ravel) met als verantwoordelijke Veerle Henkens.
7. Werken speelplaats kleuters
Op heel wat plaatsen op deze speelplaats zijn er losliggende klinkers, waterdoorlatende tegels en
grasdallen die omhoog gestuwd zijn, die niet opgevuld meer zijn, waardoor kleuters struikelen en zich
kunnen bezeren.
De directeur zal aan de hand van foto’s de nodige herstellingen aanvragen aan het college en de
technische dienst.
8. Volgende vergadering
We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 18 maart 2020 om 19u.in het
bureel van de directeur.
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