Verslag schoolraad 8-9-2014
Aanwezig: Yves Puelings, Greta Puelings, Liesbeth Vanden Broeck, Ella Schroeven, Betty Van Even,
Anita Vandenberg, Susan Bushe, Hans Veulemans, Hilde Lemmens
Afwezig: /
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Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kickoff 2014-2015
Retrospectie werking schoolraad 2013-2014
Wijziging samenstelling geledingen
Profiel vertegenwoordiger geleding in Schoolraad
Voornaamste veranderingen Participatiedecreet
Oprichting ouderraad
Transparantie besteding opbrengsten schoolrestaurant/schoolfeest.

Nadien overleg met Schoolbestuur over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Werkgroep schoolreglement
Hoe kunnen we ouders enthousiasmeren voor participatie en vriendenkring?
Hoe kunnen we het beeld van de school verder verbeteren?
Communicatie in de lokale gemeenschap
Facebook pagina ’t Scholeke
Update regeling busvervoer

1. Kickoff
We verwelkomen iedereen op onze eerste schoolraad van dit nieuwe schooljaar. We spreken de
volgende data van de schoolraad af en besluiten in dit nieuwe schooljaar nog professioneler te werk
te gaan dan vorig jaar.
Volgende vergaderdata: 8 december 2014; 2 maart 2015; 1 juni 2015
Indien dringend agendapunt kan er sneller een nieuwe vergaderdatum afgesproken worden.
2. Retrospectie werking schoolraad 2013-2014
Was goed vorig jaar
- vlotte opstart
- correcte, goede verslaggeving

Kan beter dit jaar
- input ouders
- verslaggeving moet sneller ter beschikking zijn
van de ouders
- aanwezigheid van minstens 1 lid per geleding
- zorgen voor een goede doorstroom van ideeën

Hoe kunnen we onze werkpunten verbeteren?
Input ouders
We zouden opnieuw een brief kunnen maken met daarop de uitleg over hoe ouders ons
kunnen bereiken. Aangezien er woensdag een algemene infovergadering is voor de ouders
zouden we de ouders daar kunnen inlichten over het bestaan van de schoolrraad en hoe ze
ons kunnen bereiken.
-

Beschikbaarheid verslag
Het verslag zou best binnen de termijn van 1 week ter beschikking zijn van de ouders.
Momenteel is de website www.tscholeke.be nog onder constructie maar zodra hij terug
online is zal het verslag daar beschikbaar zijn. In afwachting daarvan kunnen ouders het
verslag op een andere manier bekomen indien daar vraag naar zou zijn.

-

Ideeën ouders/collega’s/… laten doorstromen naar de schoolraad
Het is belangrijk dat als iemand met een goed idee naar je toekomt dat dit idee ook tot op de
schoolraad geraakt en niet enkel de ideeën waar je zelf achter staat. Hiervoor is het belangrijk
om alert te zijn voor de inbreng van anderen.

-

Aanwezigheid minstens 1 lid per geleding
Aangezien de vergaderdata nu reeds bekend zijn proberen we ervoor te zorgen dat we zeker
aanwezig zijn op deze data. Kunnen we niet aanwezig zijn dan verwittigen we tijdig de
voorzitter zodat we, indien er te weinig aanwezigen zijn, de datum kunnen aanpassen. Het is
niet de bedoeling een vervanger af te vaardigen. Je kan wel je volmacht geven indien er een
stemming op de agenda staat

3. Wijziging samenstelling geledingen
* Christine Coekaerts heeft beslist om ontslag te nemen als lid van de Schoolraad. Hierdoor komt er
een plaats vrij voor een ander personeelslid. Deze plaats moet door de directie aangekondigd
worden aan het personeel. Bij meerdere kandidaten dient er een verkiezing plaats te vinden.
* Liesbeth Vanden Broeck kan niet meer als ouder in de Schoolraad zetelen aangezien ze nu
personeelslid is van de school. Ze kan zich wel kandidaat stellen als personeelslid aangezien hier
een plaats is vrijgekomen. Liesbeth laat weten dat ze zich hiervoor kandidaat wil stellen. Indien er
dus nog een ander personeelslid kandidaat zou zijn moeten er verkiezingen plaats vinden.
Door deze wijziging moet er ook een nieuwe ouder in de Schoolraad komen. Hiervoor dienen
opnieuw verkiezingen te gebeuren aangezien er bij de vorige verkiezingen geen reserve-ouders
waren.
4. Profiel vertegenwoordiger van een geleding in de Schoolraad
Yves Puelings stelde een profiel op voor leden van de Schoolraad. Indien iemand niet akkoord is met
dit profiel mag die haar/zijn opmerking doorgeven aan Yves en dan kan dit aangepast worden.
Profiel:
Communicatieve vaardigheden

- open en positieve attitude ten opzichte van gevoeligheden en bezorgdheden van mensen in diverse
geledingen
- actief attent zijn om relevante gevoeligheden en bezorgdheden binnen geledingen op te vangen
- op een correcte manier de voorstellen en problemen van de geledingen verwoorden en
overbrengen in de Schoolraad
- terugkoppelen van de beslissingen, en de motivatie ervan, van Schoolbestuur en Schoolraad naar
de geledingen
Werking Schoolraad
- persoonlijke participatie in de vergaderingen van de Schoolraad
- agendapunten ter bespreking doorgeven aan de voorzitter van de Schoolraad
Gemeenschap
- empathie tonen voor de verschillende geledingen en de meningen binnen die geledingen.
Ook agendapunten aanbrengen en verdedigen die niet volledig met de persoonlijke meningen
overeenkomen.
- oog hebben voor de doelstellingen van de schoolgemeenschap
- door de geledingen erkend worden als vertegenwoordiger van de geleding
- positieve uitstraling over ’t Scholeke naar buiten brengen
Initiatief nemen
- zin om vooruitgang en verbetering na te streven
- kwaliteitsgerichte instelling
- pragmatisch denken: nastreven van de best mogelijke oplossing binnen het kader van de
mogelijkheden
5. Voornaamste veranderingen Participatiedecreet
* Oprichting van een Pedagogische Raad, Ouderraad en Leerlingenraad. Deze laatste 2 zijn enkel
verplicht indien 10% van respectievelijk de ouders of de leerlingen hier om vraagt. Een ouderraad is
niet hetzelfde als de Schoolraad. De Ouderraad is toegankelijk voor elke ouder. Een eerste oprichting
zou via verkiezingen moeten gebeuren.
* Omwille van vereenvoudiging werd de verplichte adviesbevoegdheden van de Schoolraad aan het
Schoolbestuur mee ondergebracht onder de overlegbevoegdheid. De Schoolraad kan nog steeds op
eigen initiatief adviezen uitbrengen.
6. Oprichting Ouderraad
Zullen we een Ouderraad oprichten in de school of is dit grotendeels overlappend met de
Vriendenkring. Zijn er voldoende kandidaat-ouders voor een Ouderraad? Kennen de ouders het
verschil tussen de Ouderraad, Schoolraad en Vriendenkring. We besluiten om hiervoor advies in te
winnen bij het Schoolbestuur en ook te kijken naar hoeveel kandidaten er zijn voor het vrijgekomen
plaatsje in de Schoolraad.
7. Transparantie besteding opbrengsten schoolrestaurant en schoolfeest
Op vraag van mensen uit verschillende geledingen lijkt het ons interessant om bij de aankondiging
van deze activiteiten het beoogde doel waarvoor de opbrengsten zullen aangewend worden te

communiceren. Dit kan ervoor zorgen dat meer mensen aanwezig zijn op deze activiteiten. Ook kan
het een stimulans zijn om mee te helpen bij de organisatie van deze activiteiten. Ook dit zullen we
bespreken met het Schoolbestuur.

Overleg Schoolbestuur met Schoolraad 8-9-2014
1. Werkgroep schoolreglement
Zoals iedereen weet werd er vorig jaar een nieuw Schoolbestuur opgericht. Zij hebben het voorbije
jaar hard gewerkt om een aantal veranderingen door te voeren. Bij deze veranderingen past ook een
aanpassing van het schoolreglement. Om deze aanpassing in goede banen te leiden is het nuttig om
een werkgroep op te richten om dit schoolreglement aan te passen. Hiervoor is er ook een
afgevaardigde van het personeel en een afgevaardigde van de ouders uit de Schoolraad nodig. Vanuit
het personeel stelt Anita zich kandidaat, vanuit de vertegenwoordiging van de ouders is er nog geen
kandidaat.
2. Hoe kunnen we ouders enthousiasmeren voor participatie en Vriendenkring?
Er zal een nieuwe Vriendenkring opgericht worden aangezien de leden van de vroegere
Vriendenkring opgeslorpt geworden zijn in enerzijds het Schoolbestuur en anderzijds de Schoolraad.
Allereerst is het belangrijk dat we voldoende leden vinden om een Vriendenkring op te richten. Deze
leden zouden de organisatie van diverse activiteiten zoals schoolrestaurant,… moeten kunnen
trekken. Donderdag 11-9-2014 vindt een eerste vergadering plaats met een aantal mensen die zich
reeds kandidaat stelde om de Vriendenkring aan te vullen. (Bestuurs)Leden van de Vriendenkring
weten dat de financiële opbrengsten van de georganiseerde activiteiten integraal voor de school zijn.
We hebben de Vriendenkring en de bijkomende activiteiten hard nodig om het op financieel vlak als
school te redden. De werkingstoelage volstaat niet. Zoals in het overleg in de Schoolraad aangehaald
zal de vraag naar communicatie rond geplande besteding van opbrengsten benadrukt worden.
4. Communicatie in de lokale gemeenschap?
Door een open en positieve communicatie kunnen we het imago van onze school verder opkrikken.
Dit is van cruciaal belang voor het voortbestaan van onze school.
We hebben een moeilijke periode achter de rug maar we willen VERNIEUWING. We kijken met zijn
allen vooruit en het verleden is voorbij. We blijven POSITIEF en stralen dit uit naar anderen. De beste
reclame voor de school is ZEGGEN wat goed gaat. Ook de website zal in de toekomst meer gebruikt
worden voor communicatie.
5. Facebook-pagina ’t Scholeke
Ten tijde van de quiz werd er een Facebookpagina met de naam ’t Scholeke Molenbeek-Wersbeek
opgericht. Deze facebookpagina wordt niet begeerd door ’t Scholeke. Deze pagina zal verwijderd
worden omdat communicatie via Facebook niet altijd controleerbaar verloopt. De school kiest ervoor
om zijn communicatie via de website te laten verlopen. Indien iemand een functie ziet die door de
facebook pagina opgenomen werd en niet door de website horen we dit graag zodat we de rol van
de website kunnen uitbreiden.
6. Update regeling busvervoer
Er komen veel vragen van ouders over de veranderingen in het busvervoer. Er heeft op 8-9-2014 een
OOG-vergadering plaatsgevonden om over deze vragen te vergaderen. Verdere communicatie volgt
zodra deze geofficialiseerd is.

