
SCHOOLRAAD 
Maandag 13 februari 2012 

 
Aanwezigen: Hilde, Johan, Chris, Agnes, Lieve, Mia, Romain, Diane, Claudine, 
Kathleen, Griet 
 
Verontschuldigd: Wim, Fons, Nicole 
 
Nieuw lid: Johan Kestens (ouder) vervanging van Franky 
 
AANPASSING AGENDAPUNTJES 
Inschrijvingsdecreet 
 
VERSLAG VORIGE SR 
Wordt goedgekeurd 
 
TELLING 
Zie bijlage ontvangen op de vergadering 
 
Lestijdenpakket: nog geen duidelijkheid, onderhandelingen zijn bezig, het zal 
afhangen van de wetgevingen… afwachten 
Factoren voor meer uren: afkomst van het kind, diploma mama, thuisloze kdn, 
studietoelage,.. 
 
MAXIMUMFACTUUR 
Uitgaven per kind, school legt bij 
Maximumfactuur wordt geïndexeerd… nog voor de rest van dit schooljaar van 
toepassing, mits een hele papierenwinkel. 
 Vanaf 1 sept. Aanpassing: 

 Basisbedrag 
Geïndexeerd vanaf januari 2012 
Volgens index maart 2012 

Kleuter   
Twee- en driejarigen 20 25 
Vierjarigen 30 35 
Vijfarigen 35 40 
Lager   
Elk leerjaar 60 65 
Meerdaagse uitstappen 360 390 



ð meer kosten kunnen doorgerekend worden naar de lln. 
 
Aanpassing schoolreglement: volgende vergadering 
 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG: evaluatie 
Aanpassing van opvanguren 
Avondopvang tot 18.30 uur: er zijn echt wel kdn tot 18.30uur 
Woensdag tot 18.00 uur 
Vanaf nu samenwerkingsverband met Levende Muziek : zij zorgen voor een 1 
kampweek in e school.   
Veel concurrentie van GO-shill (daar is opvang van 7-19uur) en tijdens de elke 
vakantie, studiedag is er opvang.   
 
CIRCUS 
Affiche klaar 
Sponsoring is binnen  
Flyers met bestelling achteraan worden getoond  
Kaarten zijn klaar (specifieke kleur voor elke voorstelling) 
Circus is al 2 keer gekomen (1ste keer: aanleren van alle technieken, 2de keer: 
specifieke techniek aanleren, 3de keer jongere groepen begeleiden voor ‘dansje’) 
Ouderraad neemt de volledige catering op zich 
 
INSCHRIJVINGSDECREET 2013-2014 
Aanpassing inschrijvingsdecreet  

1. Inschrijven/Aanmelden  
-‐ Geen keuze voor aanmelden ‘centraal aanmeldingspunt’ , maar wel voor 

inschrijven zoals nu (met nieuwe formulieren)   
We streven naar zo weinig mogelijk administratieve belemmeringen en 
zoveel mogelijk de vrije keuze van de ouders vergemakkelijken 

§ Toekomst onmiddellijk nakijken of leerling reeds 
ingeschreven is 

2. Duur en periode 
- We plannen drie periodes van twee weken voorrang na elkaar: 

brussen / kinderen van personeel /GOK of niet GOK.  
- Onze voorkeur van startdag is de eerste dinsdag na de kerstvakantie.  
- Indien deze keuze een probleem zou kunnen opleveren met weigeringen 
omdat 1 februari in die periode valt (onze afgevaardigden vragen dit 
volgende maandag aan de deskundige), dan verkiezen we als startdatum de 
eerste dinsdag van februari met daarbij de aanpassing dat we de perioden 
van “brussen” en “kinderen personeel” laten samensmelten tot één periode 
zodat we “geen dagen verliezen“ door de krokusvakantie.  



 
3 melden capaciteit  
Besluit: We wensen dat we tijd krijgen tot vlak voor de kerstvakantie om onze 
keuze van capaciteit te melden.  
Onze afgevaardigden vragen volgende maandag aan de deskundige of we ook in 
het nieuwe systeem een capaciteitsverandering kunnen melden.  
4 privacy  
Onze groep maakt zich zorgen over de privacy van de ouders.  
Niet alleen zouden we “hun belastingbrief” moeten vragen om over bepaalde 
gegevens te kunnen beschikken, bovendien blijkt het nieuwe inschrijvingsregister 
gegevens te bevatten die andere ouders niet hoeven te weten maar die ze wel 
kunnen lezen terwijl zij zelf tekenen…..  
5 de campusgedachte  
Er zijn voorstanders en tegenstanders van deze mogelijkheid. Pas nadat er 
vanuit het LOP - secundair aan ons wordt voorgesteld om dit toe te passen, 
moeten we een definitief standpunt bepalen.  
 
SCHOOLREGLEMENT 
Aanpassing: enkel badpak (geen bikini) voor de zwemles 
-> akkoord 
 
VARIA 
Nog één vergadering donderdag 21 juni voor Claudine en Romain (kdn studeren 
af) 
Zijn er opvolgers: Johan zorgt hiervoor op de ouderraad 
 

volgende schoolraad 
donderdag 21 juni 2012 

om 20 uur 
in de leraarskamer van afdeling SR 

 
 
 


