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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (27 augustus 2013):
- Verslag wordt goedgekeurd:
o Info omtrent het busvervoer: mail Eddy Raes van 29/08/2013:
De kinderen worden op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag per bus naar de “Brieltuin centrum” gebracht.
Er is geen vervoer op vrijdag.
Er is wel een oplossing voor de kinderen van onze school die
voorheen reeds gebruik maakten van de Brieltuin centrum en die
opvang nodig hebben tot 19 uur. Zij worden op vrijdag om 18 uur
afgehaald om te voet naar “Brieltuin Petegem” te worden gebracht.
Deze regeling wordt wel niet toegepast voor nieuwe aanvragen.
o De schoolkrant wordt nog niet digitaal verzonden.
2. Opvolging renovatiewerken/bouwwerken:
- De wasstraat voor de eetzaal (gootsteen + vaatwas) werd opgeleverd
kort na de vorige vergadering. De wasstraat wordt door de traiteur
bekostigd.
- De werken aan de ramen van de turnzaal zijn uitgevoerd.
- Omlijsting van de dakgoten werd uitgevoerd.
- Er wordt een nieuw dossier voorbereid voor de verlichting van de
klaslokalen en een nieuwe ketel/brander voor de verwarming. Dit
dossier mag max +/- 6500 Euro bedragen. Voorziene timing: Er wordt
gestreefd dat dit voor het einde van het jaar af zou zijn.
- Het schoolbestuur geeft advies om nieuwe aanvragen te beperken.
- Het aandeel in het solidariteitsfonds wordt verhoogd van 20 naar 25%.
- Wanneer de school eigen middelen heeft om vooraf te betalen, dan
mag er meer geïnvesteerd worden.

3. Evolutie leerlingenaantallen: Telling 1 Februari 2014 (onder voorbehoud)
Kleuters: 160 (+1 t.o.v. 2013)
Leerlingen: 229 (+11 t.o.v. 2013)
Jaar op jaar stellen we vast dat het aantal kleuters in de Kortrijksesteenweg
daalt.
Ouders dienen omwille van de capaciteitsbeperking Sint-Hendrik vanaf de
start als peuter te kiezen voor een school. Daarom opteren minder ouders om
hun peuter/kleuter in te schrijven in de afdeling Kortrijksesteenweg. Hun
kleuter kan mogelijks niet starten in de lagere school Sint-Hendrik.
Dit jaar is er een impact van de nieuwe school in de Marolle Kruishoutem.

4. Opvolging lestijdenpakket:
-

Momenteel nog te vroeg om hier uitspraak over te doen.
Op basis van de telling van 01/02/2014 zou dit kunnen zijn:
Kleuterschool: 209 lestijden (+1 t.o.v. 2013)
Lager school: 320 lestijden (+15 t.o.v. 2013).
Info:
Aparte telling van de kleuterscholen: Indien de scholen meer dan 2 km
van elkaar verwijderd zouden zijn, dan zou dit een wezenlijke surplus aan
lestijden uitmaken.
Ratio voor aftapping: berekening volgens bepaalde formule
< 18.5 geen additionele lestijden
>= 18.5 additionele lestijden

5. Schoolnieuws:
-

Activiteiten zoals vermeld in vorige verslag lopen verder.
Er zou een nieuw leerplan media op komst zijn. Er zijn echter nog geen
details gekend.
Instaplestijden (vroeger zomerklas)
o Indien je op 01/02 en elke vakantieperiode erna meer kleuters hebt
dan het vorige jaar dan heb je recht op instap lestijden.
o Daardoor kan je dan mogelijks iemand aanwerven voor extra
ondersteuning. Hoeft niet overschat te worden.

6. Schoolreglement:
o Geen wijzigingen.
7. Adviesvragen:
-

Geen specifieke vragen.

8. Communicatie:
- Geen specifieke opmerkingen

9. Planning vergaderingen schoolraad 2014:
Dinsdag 26 augustus om 20.00 hr.
10. Varia:
De problematiek van het eten in shiften werd aangekaart:
11.45 Hr: 1ste – 2de – 3de(deels) leerjaar
12.10 Hr: 3de (deels) – 4de – 5de – 6de leerjaar
12.30 Hr: Kleuters tot 12.55 Hr
Vooral een probleem voor de kleuters aangezien die klagen honger te hebben.
Een voorstel werd geopperd om hun meegebrachte koek te laten eten na de
speeltijd van 10.20 – 10.35 uur. Dit wordt verder onderzocht.
Voorstel om met plooitafels te werken in de turnzaal.
Probleem om tafels te plaatsen en weg te nemen
Extra personeel voor toezicht
Wat met de hygiene?
Het aantal volle maaltijden is ongeveer 120-130 voor de lagere school en 90
voor de kleuters. Daarnaast zijn er ook nog +/- 50 boterhammen eters.
Er is een duidelijke stijgende tendens dat ouders hun kinderen op school laten
eten.

Verslag
Frank Vandekerckhove

