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1. Uur verandering schooldagen
Het voorstel van de nieuwe uren is: lesdag van 8.35 tot 15.15, tot 15.30 kunnen ouders
hun kinderen komen ophalen. Huiswerkbegeleiding kan voorzien worden tot 16.15 door
leerkrachten. Zij worden aan Kido tarief betaald (rechtstreeks door de Kido). Het is de
bedoeling om echt een stille ruimte te creëren en onder begeleiding het huiswerk te
kunnen maken.
Op woensdag loopt de schooldag nu ten einde om 11.30. Het nieuwe uur zou 12.15 zijn,
er is dan nog toezicht tot 12.30 op de speelplaats.
Op vrijdag loopt de nieuwe lesdag tot 15.15. Op deze manier heeft elke dag hetzelfde
einduur.
De werkgroep van de leerkrachten deed verschillende voorstellen die omhoog gehangen
werden in het leraarslokaal. De leerkrachten hadden de kans om aan de hand van + en –
de voorstellen te beoordelen. Deze werden later in de werkgroep opgelijst en in een
bijzondere vergadering na school met de aanwezige leerkrachten besproken. Directie en
schoolbestuur kozen voor bovenstaand voorstel.
Argumentatie voor dit voorstel:
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-

Voor de lagere school is er per graad een verantwoordelijke voor de zorg die in de
klassen meedraait. In de 1e graad beschikt deze over 10 zorguren, in de 2e graad zijn
er 8 zorguren, … . Zorg wordt vooral in de voormiddag georganiseerd in de klassen
om bij de ‘grote’ vakken voldoende ondersteuning te kunnen bieden, in de
namiddag is er vooral godsdienst en WO. Hiervoor zou het zinvol zijn om ervoor te
zorgen dat je 4 volle lestijden hebt ipv 3,5 lestijd.

-

In de kleuterschool zijn er minder uren beschikbaar vanaf 1 februari. Door de
herverdeling in de lagere school komen er uren vrij, deze kunnen dan geschoven
worden naar de kleuterschool waardoor daar de zorg kan blijven. Concreet gaat dit
over 4 uren die Ewout nu aan gym kan besteden zodat een de kleuterjuf die anders
de gym moet doen, zorg kan bieden in de kleuterschool.

Welke zijn de doorslaggevende elementen?
-

Alle voorstellen hadden voor- en nadelen. Grootste doorslaggevend element:
De zorg kan in de voormiddag meer in co-teaching gebeuren ipv kinderen in de
namiddag uit de klas te halen.

-

Wanneer de uren anders verdeeld worden, zouden vrije dagen van de deeltijds
werkende leerkrachten vooral in de namiddag geplaatst worden. Dit voorstel zorgt
ervoor dat elke klas in de voormiddag zijn vaste leerkracht heeft en de leerkrachten
met ambulante uren zorg kunnen voorzien, zij nemen dan in de namiddag de klas
over van de leerkrachten die naar huis gaan omwille van een verlofstelsel.

Reactie ouderraad:
-

Vernieuwing van het zorgbeleid wordt positief onthaald qua infrastructuur en volop
benutten van de turnzaal en dus ook van de turnuren.

-

Enkele struikelblokken (na overleg met VCOV en bekijken van het participatiebeleid).
Er is jammer genoeg geen overleg op voorhand met de ouderraad (ouders)gebeurd,
hoewel zij toch een zeer betrokken partij zijn in deze wijziging.

-

De timing is een grote bezorgdheid. Deze beslissing komt laat in het schooljaar voor
gezinnen om hier rekening mee te houden.

-

De betaalde opvang start vroeger in de namiddag. Ook al start de school vroeger,
het nieuwe einduur zal financieel het meest gevoeld worden door de ouders.

-

Dat de laatste speeltijd op het einde van de dag na alle lessen valt, lijkt eerder een
vroeger einde van de dag dan een bewuste beslissing.

-

Een uur middagpauze is nogal kort, scholen in de omgeving hebben minimum
1u10min pauze.

-

De ouderraad heeft al enkele alternatieven van uurregeling aangegeven aan de
school. Hier werd tot nu toe nog niet op gereageerd.
 Voorstel ouderraad: een schooljaar wachten met de uurswijziging en de
werkgroep opnieuw laten samenkomen. De uursverandering kan dan opnieuw
opgenomen worden in een werkgroep waarin ouders en leerlingenraad
aanwezig kunnen zijn. Hierin kunnen dan ook andere pijnpunten bekeken
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worden bv de te kleine speelplaats die er mee voor zorgt dat de middagpauze
moeilijk kan opgevangen worden. Opvang na school zou dan ook herbekeken
kunnen worden.
 Indien dit niet kan is de minimumvraag om de middagspeeltijd te verlengen
zodat het einduur van de school kan verschuiven naar 15.30. Hiernaast zou de
namiddagspeeltijd best tussen de lesuren vallen ipv op het einde van de dag.
Voor de langere middagpauze zouden alternatieve invullingen kunnen voorzien
worden zoals bv leesmomenten van de groteren voor de kleintjes, peter-en
meterproject, …
Conclusie: De verandering is goed maar het is te snel gegaan en er zou beter wat
doordachter mee omgegegaan worden. De ouderraad heeft zijn best gedaan om in de korte
tijdspanne hier verder over na te denken, maar het is echt te kort dag. De ouderraad is van
mening dat er misschien andere oplossingen bestaan voor de geleverde argumenten van
deze uurwijziging en zou hier graag nog eens verder over nadenken.
Vraag van Jean-Marie van het schoolbestuur aan de ouderraad:
Het gaat vooral over de snelheid van deze beslissing naar de ouders toe. Het gaat
over s’ ochtends een kwartier en ‘s avonds een half uur. Is dit zo’n probleem?
Reactie ouderraad
 Er zijn mensen die zich ingeschreven hebben met de uren zoals ze waren en er is
geen kans geweest om bij de brede groep ouders te checken hoe zij dit ervaren
in haalbaarheid. Het is niet de bedoeling om vast te lopen op een discussie over
15 min. Er is geen kans geweest om de aanhang te informeren en input te
leveren vanuit deze betrokken partij.
Schoolbestuur
Dit is begrijpelijk, maar langs de andere kant is de dag verlengen ook niet evident
omdat de leerkrachten dan bijkomend moeten betaald worden.
Ouderraad
Wat kost dit effectief aan ouders? Hoe ziet dit prijskaartje er dan uit? Deze
informatie hebben we nu niet om dit plaatje in zijn geheel te kunnen bekijken.
Sarah (directie) geeft aan dat deze informatie door hen zeker in overweging werd genomen
en dat alles opgezocht werd en vergeleken. Ze vraagt naar een vertrouwen in haar en het
schoolbestuur dat ze bij een dergelijke beslissing alle opties overlopen hebben en zich goed
informeerden.
Er is overleg geweest met basisscholen De Kraal en Bleydenberg. Zij vragen 0,90 en
0,50 cent om het middagtoezicht te bufferen. De Twijg vraagt 0,40 cent voor de
middag, de leerkrachten krijgen dit. Er zou 0, 20 cent bijkomen als de middag langer
wordt. De Kido kost 0,24 cent per kwartier.
Leerkrachten: Verlengde middagpauze is in de zomer voor de kleinsten niet zo’n probleem,
in de winter is dit echt een probleem.
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Kan er een andere invulling gegeven worden aan de middagpauze om bv met de
oudsten de invulling voor de kleinsten te voorzien. De speeltijd na de laatste lessen
voor de lagere school kan misschien gekoppeld worden aan de middagpauze met
nadien les. Dit zou het verhaal al kunnen veranderen.
Dit moet dan weer met toezicht van de leerkrachten en zou geen oplossing voor het
probleem zijn.
Is dit op de leerlingenraad besproken? De leerlingen willen het liefst zoveel mogelijk
pauzes zonder de kleuters. Nu zou het tijdens de speeltijden 5 min meer tijd zijn
voor eigen spel. Er is geen aparte leerlingenraad geweest rond deze uurrooster.
Reactie lokale gemeenschap
-

Meer zorguren s’ ochtends bij de zwaardere vakken is zeker een pluspunt.

-

Jammer dat er heel veel werkgroepen en thema’s op school in samenspraak met alle
betrokken partijen besproken worden bv verkeer en tevredenheid en dan net deze
beslissing niet. Zorg voor ouders en leerlingen kan ook zijn dat je ze net wel
meeneemt in dit proces.

Vraag Jean-Marie: Kan het proces gestart worden en dan bekeken worden hoe het loopt, er
is nu al veel werk en tijd in gestoken. De kinderen staan in dit voorstel op de eerste plaats en
is dat niet het belangrijkste?.
Reactie mbt de functie van dit overlegorgaan:
Het was zinvol geweest om een eerste draft sneller te communiceren naar de ouders zodat
de argumenten en waardevolle tijd die erin gestoken is ook de moeite waard is. Constructie
van het voorstel ligt bij de school, inhoudelijk is overleg en discussie nodig om er samen
achter te kunnen gaan staan. Dit was binnen de school een heel traject dat de ouders gemist
en hebben en waar zij nu snel in meegenomen zijn omdat de tijd dringt. Deze
overlegorganen/adviesraden bestaan om rekening mee te houden en dergelijke zaken goed
te dragen en even te kunnen uitwisselen. Belangrijke beslissingen in overleg is zeker
belangrijk voor een school.
JA, de volgende keer moet overleg sneller een reflex zijn.
-

Het eindoordeel zal bij het schoolbestuur en de directie liggen.

-

Ongeacht wat de eindbeslissing is, de communicatie hierover zal heel belangrijk zijn.
Argumentatie is hierbij doorslaggevend.
 Advies schoolraad:
Rond deze belangrijke items die veranderen en een belangrijke impact hebben
op ouders/gezin -> naar de toekomst toe zo snel mogelijk overleg met de ouders
zodat er een breed draagvlak kan gecreëerd worden.

Stemming over de mogelijkheden met de uurwijziging:
1. We stellen de uurwijziging een jaar uit en gaan in overleg -> 4 personen
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2. Aanpassingen naar speeltijd toe bekijken, proefjaar en evalueren doorheen
het jaar (met ouder –en schoolraad) -> 5 personen
3. Invoeren zoals het nu voorligt vanaf 1 september
 Jean - Marie laat weten wat de reactie van het schoolbestuur is op dit advies.
De reactie van het schoolbestuur werd achteraf via mail naar de leden van de schoolraad
doorgestuurd en luidde als volgt:
Na kennis genomen te hebben van het advies van de Schoolraad, werd er op
de bestuursvergadering van gisterenavond (woensdag 21/06/2017) beslist om
de nieuwe uurregeling te bekrachtigen.

Het schoolbestuur zal het advies van de schoolraad dan ook volgen en
evalueren doorheen het schooljaar.

4. Leerkrachtenteam
Juf Barbara blijft voltijds thuis tot begin januari en komt vervolgens halftijds terug tot juni.
Juf Rebecca zal in het 6e jaar staan , ze gaat al aantal jaren mee op sneeuwklassen en heeft
zeker voeling met die leeftijd en de overgang naar het 1e middelbaar.
Klassen mixen is niet standaard, dit wordt afgewogen tussen voor-en nadelen. Dit jaar was
er voor de lagere school geen nood.
Klasverdeling volgend schooljaar:
Instapklas A: juf Sarah
Instapklas B: juf Sarina
K1A: juf Lut
K1B: juf Barbara maar wordt vervangen door juf Eline
K2A: juf Anita
K2B: juf Saskia
K3A: juf Katrin
K3B: juf Krista
Zorgjuf en gym: juf Sarina (tot februari, daarna instapklas)
Zorgjuf: juf Nicole
Zorgjuf en zorgcoördinator: juf Mia
Kinderverzorging: juf Kristien
1A juf Karla
1B Juf Marlies
2A juf Bianca
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2B juf Caroline
3A juf Nan
3B juf Stefanie
4A juf Wends
4B juf Ingrid
5A juf Steffie
5B juf Marie
6A juf Rebecca
6B meester Wim
Zorgmeester 5e en 6e leerjaar: meester Geert
Zorgjuf 1e en 2e leerjaar: juf Stien en juf Anne
Zorgjuf: juf Hilde (3e en 4e leerjaar)
Zorgcoördinator lagere school: juf Anne
Turnen: meester Guy en meester Hendrik
Beleidsondersteuner: meester Wim

5. Nascholingen
1e studiedag: teambuilding combinatie met pedagogische studiedag
2e studiedag in maart met de scholengemeenschap
Nascholingen zijn heel duur. De school werkt nu met kernteams rond thema’s op school
bv taalbeleid -> zij komen regelmatig samen om zich te verdiepen in dit thema op
school. Zij kunnen bekijken wat de noden zijn voor nascholing zodat de financiën op
maat ingezet worden.
Kernteam ZILL: nascholing rond het nieuwe leerplan en de overdracht naar de kinderen
toe.
Kernteam zorg bestaat ook met de zorgleerkrachten en een aantal klasleerkrachten die
feedback kunnen geven. Bv overleg rond zorg tussen de zorgleerkrachten en de
zorgcoördinator. -> zeker de aandacht hierop houden.
Zijn er verplichte uren nascholing per jaar? Nee, er wordt wel geprobeerd om elke
leerkracht 1 nascholing per jaar te laten doen. Afhankelijk van de prijzen lukt dit of niet.
6. Verloop inschrijvingen 2017-2018
Instapklas 48 inschrijvingen 4 op de wachtlijst.
4 wachtlijst 1e kleuterklas, 2 in de 2e kleuterklas en 1 in de 3e kleuterklas
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5 nieuwe starters in de lagere school.
7. Vrije dagen en studiedagen 2017-2018
Studiedagen: Vrijdag 29 september – Woensdag 14 Maart
Vrije dagen Maandag 2 oktober – Maandag 4 juni
8. Activiteiten volgend schooljaar
8/10 Brunch
20 – 21 november grootouderfeest
24 november wafel en truffelverkoop
5 december Sint
27 januari Spaghettiavond
27 februari sneeuwklassen
21 april Fuif
26 mei schoolfeest
 Nog geen aanvulling vanuit de ouderraad, er zal wel rekening gehouden worden
met een goede verdeling van activiteiten en, het vermijden van overdaad.
Algemeen genomen zijn het de ouders die deelnemen aan de activiteiten en dus
steeds opnieuw geld investeren.
9. Samenstelling schoolraad mandaatsperiode 2017-2021
Hilde blijft voorzitter, Sarah (directie) is plaatsvervangend voorzitter, Sarah P. Blijft
secretaris.
10. Bevestiging en ondertekening huishoudelijk reglement schoolraad
Zie bijlage
11. Evaluatie nieuwe aanpak zorgbeleid
Er waren dit schooljaar meer zorguren, voor het 3e leerjaar werd er getest met
verschillende mogelijkheden van zorg.
-

Co teaching

-

Een klein klasje apart voor bepaalde thema’s

-

De titularis die kinderen uit de klas kan halen en de zorgjuf die de groep lesgeeft.
 Dit gaf de juf een gevoel van rust, stappen vooruit, nieuwe wind en zeker veel
pluimen voor de zorgcoördinator.
In de eerste graad werden veel uren zorg voorzien om vanuit de basis te starten.
Anne is hier gestart met het 4-sporenbeleid waar kinderen zelf moeten inschatten of
ze instructie nodig hebben:
o
o
o
o

Ik kan dit alleen en heb de juf niet nodig
Ik kan het wel maar heb de juf af en toe nodig
Ik kan het niet alleen en wil bij de juf werken
Volledig ander traject
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Op deze manier kan je op een andere manier differentiëren en leren kinderen zelf
inschatten waar ze goed in zijn en waarin niet. Kinderen passen zich ook aan als ze
merken dat hun keuze toch niet werkt en ze beter bij de juf werken.
Het naar andere scholen gaan om info uit te wisselen is zeker goed maar zorgt er
ook voor dat Anne soms niet op school is wanneer ze wel nodig is.
Communicatie naar ouders toe (zeker bij moeilijke boodschappen): kan zeker nog
gezocht worden om hier verder aan te blijven werken.
In de kleuterschool is taal een belangrijk aandachtspunt.
De nieuwe rekenmethode was een harde dobber maar er is veel feedback gegeven
aan de uitgeverij. Een sterk punt is dat er heel vaak met hoeken of duo’s in de klas
kan gewerkt worden. De werkboeken zijn concreet uitgewerkt waardoor het
groepsaspect meer benadrukt kan worden. Er zijn leerstukken verschoven van het 2e
naar 3e leerjaar waardoor er nu correctie nodig was in de klassen. Wanneer de
methode volgend jaar voor het 2e jaar gebruikt wordt, wordt dit probleem opgelost.
Ouders en feedback rond zorg:
-

De zorgcoördinatie is zeker een grote verbetering, leren uit de fouten is een hele
goede zaak.

-

Wordt er in bijscholingen rekening gehouden met kinderen met dyslexie,
dyscalculie…? Ja maar er zijn heel veel verschillende bijscholingen met een andere
visie. Er is steeds discussie over compenserende maatregelen: welke wel, welke niet
toelaten. Er zijn nu een aantal zaken beslist die in de zorgvisie aangevuld werden en
bij de info-avond naar de ouders toe gecommuniceerd worden.

-

De school is op de goede weg en er wordt goed aan gewerkt. Dit is zeker een
onderwerp dat op de ouderraad aan bod kan komen om ruimer te evalueren.

-

Kan het zorgbeleid op school positief gecommuniceerd worden dat ook de ouders
die niet persoonlijk in contact met zorg voor hun kind komen er wel info over
krijgen. Zorg is er rechtstreeks voor velen maar zeker ook onrechtstreeks voor
kinderen die geen persoonlijke nood hebben.

-

Psychosociale zorg? Is dit ook al in de picture of nog niet? Rond sociale vaardigheden
en emoties wordt er op klasniveau wel wat gewerkt en zijn er nieuwe methoden in
de running om mee op te starten. Juf Anne kan coördineren en de juf ondersteunen
zonder het altijd over te nemen.

-

Is er samenwerking met externe diensten, hulpverleners die ingeschakeld worden?
Er wordt met externen vaak met een heen-en-weerschrift gewerkt. Gesprekken op
school zijn soms minder evident omdat deze vaak achteraf gefactureerd worden aan
de ouders. Ook bij doorverwijzing voor testen kan het bedrag vaak oplopen. De
school komt dit soms achteraf pas te weten.

12. Afschaffing van de openklasdag
Er is al zeker 9 jaar een open-klasdag eind augustus. Dit is er gekomen omdat er een jaar
was dat er eind juni nog geen zekerheid was over de leerkracht waar het kind terecht
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zou komen. Hierdoor hebben ze toen beslist om eind augustus de ouders met kinderen
te laten langskomen zodat ze zouden weten welke klas die van hun kind was en om zo
de juf te leren kennen.
Eind vorig schooljaar waren er opmerkingen van de leerkrachten dat de klas op stelten
werd gezet door de kinderen, ouders met elkaar praten of de juf bestoken met vragen
terwijl er 2 dagen later een infodag is.
Op een personeelsvergadering werd geopperd voor een leuke 1e schooldag in een
concept voor de kinderen met 2 dagen later een info-avond voor de ouders. Dit werd op
de ouderraad voorgesteld en is daar anders onthaald. Voor de ouders is de openklasdag
een informeel contact met de juf en andere ouders dat nu afgelast wordt.
De ouders vinden het belangrijk om de openklasdag wel te laten doorgaan.
-

Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben een moment.

-

Het is een spontaan en individueel moment

-

Er is een drempel verlaagd doordat er al eens een contact was tussen ouders en
leerkracht. Dit kan later eventueel helpend zijn als er strubbelingen of moeilijke
thema’s zijn.

-

Het geeft rust aan bepaalde kinderen die op deze manier weten naar welke klas ze
gaan.
 Kan er in het concept iets bekeken worden waardoor de inhoud behouden kan
blijven en er toch tegemoet gekomen wordt aan de vragen/noden van de
ouders.

Als leerkracht brengt dit wel een zekere stress met zich mee. Enerzijds de opstelling van je
klas, anderzijds de vragen of persoonlijke boodschappen die je krijgt of persoonlijke noden…
Kan 1 september zo’n dag zijn waarop kan bekeken worden of ouders een informeel
moment kunnen hebben? Het waardevolle van ouders en kinderen die samen in de klas
kunnen komen mag niet onderschat worden.
Maandag 26/06 op de PV wordt dit teruggekoppeld en een eindbeslissing genomen over het
al dan niet doorgaan van de openklasdag dit jaar en eventueel het bekijken van een
alternatief. Volgend jaar bekijken we dit opnieuw op de schoolraad.
13. Varia
-

-

Volgend schooljaar start De Twijg met een talentenklas om rond taal het 1e leerjaar
tot het 6e leerjaar samen te zetten op vrijdagnamiddag waarbij ze samenwerken om
meer met taal te spelen, Wim en Anne gaan dit leiden.
Er zijn nieuwe agenda’s die meer gestructureerd zijn en met weetjes, studietips.
Hierdoor is er ook een betere/duidelijkere communicatie naar ouders mogelijk.
Er komt volgend jaar ook een nieuwe taalmethode.
Er is nog eens samengezeten met de Kido ivm de brede school.
UCLL doet hele mooie dingen rond STEM -> uitstroom voor leerlingen van het 6e
leerjaar rond techniek en de keuzes in het middelbaar. Op de agenda voor de
volgende schoolraad.

Vrije Basisschool “De Twijg”
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Schoolraad 2017 - 2018
pagina 9 / 16

-

-

-

Volgend jaar zou de ouderraad rond basiseducatie een pilootproject willen starten.
De besprekingen starten in september. Het gaat voornamelijk over geletterdheid
waarbij de ouderraad nu de noden moet bundelen en doorsturen naar
basiseducatie. Zij organiseren dan bijeenkomsten, bijscholingen, tools voor
grootouders, werkgroepen om te werken rond de Nederlandse taal of digitale
geletterdheid.
Op Gimme komt er regelmatig reclame tussendoor, dit is omdat het systeem gratis
is. De man van Gimme geeft aan dat als je dit niet wil, je dan naar een betalend
systeem moet gaan. Nu is er iets rond sportschoenen, dit werkt net anti-koop en is
misschien goed om mee te delen.
Kan er aan de start van het schooljaar een moment zijn om met mensen samen
Gimme eens te doorlopen. Ouders voor ouders?
Data voor volgend schooljaar:
Donderdag 5 oktober
Maandag 5 februari
Donderdag 31 mei

Hilde Van Wichelen

Sarah Polfliet

Voorzitter

Secretaris
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Huishoudelijk reglement
Schoolraad De Twijg
1

Oprichting

1.1
In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014
houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair
onderwijs en betreffende de participatie op school, hierna het participatiedecreet genoemd, wordt een
schoolraad opgericht voor de volgende school/scholen:
Vrije Basisschool De Twijg
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal
1.2

De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres :

Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Samenstelling
2.1

De schoolraad bestaat uit drie geledingen:

de personeelsgeleding;
de oudergeleding;
de lokale gemeenschap.
Elke geleding telt 3 leden. Ook wanneer een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt,
is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld.
2.2
De leden van de personeels-, oudergeleding worden gemandateerd vanuit de onderliggende
pedagogische raad en ouderraad, opgericht volgens het participatiedecreet voor de duur van de
mandaatperiode van 4 jaar.
Wanneer er voor een geleding geen onderliggende raad is of de onderliggende raad kiest ervoor om
geen leden af te vaardigen, wordt in dit punt best bepaald dat de geleding samengesteld wordt op
basis van verkiezingen volgens het kiesreglement. Als een geleding in dat geval geen of onvoldoende
vertegenwoordigers telt, kan de schoolraad in de loop van de mandaatperiode vertegenwoordigers
voor die geleding alsnog opnemen conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.
2.3
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de leden van de
personeels- en ouder- geleding bij consensus gecoöpteerd voor de duur van de mandaatperiode van 4
jaar.
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2.4

Een lid van de personeelsgeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

het lid niet langer effectief tewerkgesteld is in de school;
het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
het lid ontslag neemt uit de schoolraad.
Een lid van de oudergeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:
de kinderen van het lid de school hebben verlaten;
het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
het lid ontslag neemt uit de schoolraad;
het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het een personeelslid van een betrokken
school wordt.
Een lid van de geleding lokale gemeenschap van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:
het lid behoort tot het schoolbestuur van een betrokken school;
het lid niet opnieuw wordt gecoöpteerd;
het lid ontslag neemt;
het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het hetzij een personeelslid, hetzij een
ouder van een leerling, hetzij een leerling van een betrokken school wordt.
2.5
Wanneer in de loop van de mandaatperiode van 4 jaar een lid van de personeels-, ouder geleding zijn mandaat beëindigd, zal de onderliggende pedagogische, ouderraad een ander lid
afvaardigen naar de schoolraad.
Wanneer er geen onderliggende raad is conform het participatiedecreet of de onderliggende raad
kiest ervoor om geen leden af te vaardigen, wordt het uittredend lid desgevallend opgevolgd door de
eerstvolgende plaatsvervanger van de desbetreffende geleding bij de verkiezingen voor de
schoolraad. Als er geen plaatsvervanger werd verkozen, kan de schoolraad een nieuwe
vertegenwoordiger van die geleding aanduiden conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.
Wanneer in de loop van de mandaatperiode een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap zijn
mandaat beëindigt, wordt op de eerstvolgende vergadering van de schoolraad de coöptatie
overeenkomstig punt 2.3 hierboven geagendeerd.
2.6

De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

Bescherming afgevaardigden
Personeelsleden die deel uitmaken van de personeelsgeleding van de schoolraad kunnen voor de
meningen die ze uiten in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.

Voorzitterschap – Secretariaat
4.1
Bij de eerste vergadering van de mandaatperiode kiezen de leden van de schoolraad een
voorzitter.
De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of buiten de leden van de
schoolraad:
wanneer de voorzitter gekozen wordt uit de leden van de schoolraad, is hij stemgerechtigd.
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wanneer de voorzitter gekozen wordt buiten de leden van de schoolraad, is hij niet stemgerechtigd.
Noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter verkozen worden.
4.2
De verkiezing van de voorzitter verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk
reglement.
Wanneer een verkozen voorzitter zijn mandaat vervroegd neerlegt, wordt een nieuwe voorzitter
verkozen.
Bij belet van de voorzitter duidt de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter aan.
4.3
De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de
goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.
4.4
De voorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij kan een lid van de schoolraad
aanduiden als secretaris.
Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid.
4.5
Alle communicatie aan de schoolraad wordt minstens aan de voorzitter gericht. Alle
communicatie in naam van de schoolraad gebeurt door de voorzitter.

Bevoegdheden
5.1

De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid voor de volgende onderwerpen:

•

de bepaling van het profiel van de directeur;

•

het studieaanbod;

•

het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe
instanties;

•

de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur
aangeboden vervoer;

•

de vaststelling van het nascholingsbeleid;

•

het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

•

het opstellen of wijzigen van het schoolreglement en het beleidsplan of het beleidscontract dat
de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

•

de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, §1, 1°, a) en
c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten;

•

de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

•

het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met
inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige
schoolmaaltijden;

•

het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de
resultaten van een schooldoorlichting;

•

het gelijke onderwijskansenbeleid.

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt in principe ieder ontwerp van beslissing over deze
onderwerpen voor aan de schoolraad (zie echter ook punt 5.2).
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5.2
Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig en indien mogelijk bij de start van het
schooljaar, over de geplande beslissingen die voor overleg zullen worden voorgelegd. Op basis
daarvan bepaalt de schoolraad zijn overlegagenda.
5.3
Het overleg heeft plaats binnen een termijn van 21 kalenderdagen nadat het schoolbestuur
een geplande beslissing heeft voorgelegd en gebeurt in een gezamenlijke vergadering van het
schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad. Alle partijen streven tijdens het overleg naar
een akkoord.
Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het
schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.
5.4
De schoolraad kan steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle
onderwerpen waarvoor hij een overlegbevoegdheid heeft (zie punt 5.1).
Het schoolbestuur geeft na ontvangst van een advies binnen de dertig kalenderdagen een
gemotiveerd antwoord. Die termijn wordt opgeschort door de schoolvakanties (allerheiligenvakantie,
kerstvakantie, de krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie).
5.5
De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De
arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad.
5.6
De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.
5.7
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen
te bespreken.

Recht op informatie
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheden een
algemeen informatierecht. Het schoolbestuur bezorgt tijdig [binnen de week voor de vergadering]
aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien
tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de
desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort. Dit algemeen informatierecht geldt niet
voor vragen die kennelijk onredelijk zijn, die betrekking hebben op documenten die niet af zijn of
onvolledig of die informatie van persoonlijke aard betreffen.

Vergaderingen
Afdeling I – Bijeenroeping
7.1
Tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata
voor het hele schooljaar vast.
De voorzitter of desgevallend de secretaris van de schoolraad bezorgt de data van deze
vergadermomenten aan de directeur en aan de voorzitters van de onderliggende raden.
7.2

De schoolraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter:

op de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar;
wanneer de voorzitter een vraag tot overleg krijgt van het schoolbestuur.
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7.3
De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt ten laatste in de week voor de
vergadering de uitnodiging aan de leden van de schoolraad, aan de directeur en aan de voorzitters
van de onderliggende raden. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en indien
mogelijk bijhorende documenten en nota’s. Bij het vaststellen van datum en uur wordt rekening
gehouden met de beschikbaarheid van de leden.
7.4
De schoolraad kan niet-leden uitnodigen om aanwezig te zijn op de vergadering. Hij bezorgt
die uitnodiging ten laatste één week voor de vergadering plaatsvindt.
Afdeling II - Agenda
7.5
De voorzitter stelt de agenda op. Elk lid kan vragen om een onderwerp op de agenda te
plaatsen.

Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming
7.6
Bij de start van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor,
rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten.
7.7
In principe beslissen de leden van de schoolraad in consensus bij het verstrekken van
adviezen of het bepalen van standpunten.
Uitzonderlijk kan de schoolraad tot stemming overgaan. In dat geval beschikt elke geleding over even
veel stemmen.
De directeur beschikt slechts over een raadgevende stem.
Indien de voorzitter gekozen wordt buiten de leden van de schoolraad beschikt hij over een
raadgevende stem.
De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid, onthoudingen worden niet meegeteld. Bij
staking van de stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.
7.8
Niettegenstaande punt 2.1 van dit huishoudelijk reglement kan de schoolraad slechts geldig
vergaderen als minstens elke geleding vertegenwoordigd is. Is dat niet het geval, dan wordt er een
nieuwe vergadering samengeroepen. Op die nieuwe vergadering kan, ongeacht de afwezigheid van
één of meerdere geledingen, over de agendapunten van de vorige vergadering rechtsgeldig vergaderd
worden. Bij eventuele stemming worden de afwezige geledingen geacht zich onthouden te hebben.

Afdeling IV – Verslag
7.9
De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. De secretaris bezorgt het verslag
binnen de 14 dagen aan de leden van de schoolraad, aan de voorzitter van het schoolbestuur, de
voorzitter van de ouderraad en aan de directeur.
7.10
Het verslag wordt de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De secretaris
bezorgt het ontwerpverslag aan de leden van de schoolraad zodat opmerkingen op voorhand kunnen
voorbereid worden.

Afdeling V – Adviezen
7.11
De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt de adviezen van de schoolraad
schriftelijk aan het schoolbestuur.
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Communicatie
8.1
De schoolraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn
werkzaamheden via de website van de school.
8.2
De schoolraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen
vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.
8.3
Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de
schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan zullen de leden van de
schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen

Wijziging van het huishoudelijk reglement
9.1

Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking.

9.2
Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op
voorstel van ten minste de helft van de leden van de schoolraad.
Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren en moet de redenen geven, de
te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging.
De beslissing over een wijziging aan het huishoudelijk reglement gebeurt bij gewone meerderheid en
verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

Gedaan te Wijgmaal, op 19 juni 2017
Voor de schoolraad,
Lut Jehin

Hans Coessens

Nicole Minnen

Pieter Heymans

Nan De poortere

Heidi Lenaerts

Wim Van Olmen

Hilde Van Wichelen

Sarah Polfliet
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