
 
 
 

         
 

      
 
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

Vrijdag 1 september 2017 
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde Lokale Gemeenschap 
  Raymond Reynaert Afgevaardigde Lokale gemeenschap, 
  Tinne Krijnen Afgevaardigde Ouderwerking 
  An Permentier Afgevaardigde Ouderwerking 
  Kris Kestens Directeur 
      Rita Lembregts  Directeur 
  Mark Vanhecke Schoolbestuur (Schepen) 
  Martine De Keyzer Afgevaardigde Pedagogische raad 
  Elien Peeters Afgevaardigde pedagogische raad 
  Kay Hargie Secretaris 

 
Goedkeuring van het vorig verslag 
 
Leden schoolraad vanaf september 2017 
Tenzij we negatief advies krijgen vanuit de Commissie Zorgvuldig bestuur, waar de zaak omtrent de 
afvaardiging vanuit de ouderraad onderzocht wordt, zijn de vandaag aanwezige leden ook de 
aangestelde vertegenwoordigers voor de schoolraad voor de resterende duur van hun mandaat. 
 
Schoolreglement en –brochure voor 2017-2018. (in bijlage) 
In de bijlagen vervangen we de term ‘ouderraad’ in ‘ouderwerking’.  
 
Het reglement en brochure werden in bijlage meegestuurd met de uitnodiging. Er werden geen 
opmerkingen gemaakt over hun inhoud. 
 
Kalender voor aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019 (in bijlage) 
Het aanmeldingsdossier blijft ongewijzigd tenzij de wetgeving zou veranderen. Enkel de kalender 
dient aangepast te worden. 
 
De kalender werd meegestuurd met de uitnodiging. Er werden daaromtrent geen opmerkingen 
gemaakt. 
 
Middagbewaking in de school 
Na een lange zoektocht naar middagtoezichters hebben we nu mogelijks 2 kandidaten. 
Toezicht, ook door externen, is noodzakelijk omwille van het feit dat de ouders steeds vaker 
gesprekken vragen tijdens de middaguren en er ook meer vergaderingen worden georganiseerd 
tijdens de middag. 
Kleuterschool Cade: 
Het ochtendtoezicht wordt voorlopig door onze leerkrachten verzorgd. 
Voor de middagbewaking rekenen we voortaan ook op mevr. Pascale Heyckers. 



Nabewaking: onze kleuters vertrekken om 15.45u met de schoolbus naar Robbedoes. Voor het 
vervoer van de school naar de Robbedoes wordt geen bijdrage aangerekend. Voor de kleuters die 
verder meerijden naar huis of … wordt de buskaart afgetekend. 
 
Aanpassing bustoer schoolbus (in bijlage) 
De bustoer werd in bijlage meegestuurd met de uitnodiging. Er werden daaromtrent geen 
opmerkingen gemaakt. 
 
Maximumfactuur 
Maximumbijdrage per schooljaar: 
Kleuter: 45 euro 
Leerling lager onderwijs: 85 euro 
Minder scherpe maximumfactuur: Max 425 euro per schooljaar 
 
Leerlingentelling  
Leerlingentelling september 2016: 93-102-88 =283 in 1-2-3 

81-90-94 = 265 in 4-5-6 
49 kleuters 
Samen 597 leerlingen  

Leerlingentelling september 2017: 89 – 94 – 100 = 283 
    87- 81 – 87 = 257 
    46 kleuters 
 
Huishoudelijk reglement schoolraad (zie bijlage) 
Deze werd meegestuurd met de uitnodiging.  
Volgende opmerkingen werden geformuleerd: 
 
Artikel 7: 
De aangebrachte aanpassing in rood mag verwijderd worden. 
 
Als het een decretale ouderraad is dan kan de vertegenwoordiging bepaald worden voor 4 jaar. 
De verkiezingen voor de ouderwerking bepalen de vertegenwoordigers. 
 
Artikel 8: 
Als volgt veranderen: Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van 
een personeelslid … 
“Dan neemt de verkozen plaatsvervanger de plaats in van de verkozen vertegenwoordiger waarvan 
het mandaat beëindigd is, voor de resterende duur van het mandaat. Indien er onvoldoende 
verkozen plaatsvervangers zijn worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd.” 
 
Slotwoord: 
Dit huishoudelijk reglement word opgesteld in consensus. Als dit niet lukt, wordt erover beslist bij 
meerderheid van stemmen (de helft + 1 per persoon gerekend). 
 
Varia 
Huishoudelijk reglement ouderwerking 
Voorstel om een artikel toe te voegen aan het huishoudelijk reglement van de ouderwerking waarin 
wordt vermeld dat de vertegenwoordiger van de ouderwerking zich loyaal dient op te stellen t.o.v. 
de ouderwerking en enkel het standpunt van de ouderwerking dient te vertegenwoordigen in de 
schoolraad. Zo niet kan deze vertegenwoordiger zijn mandaat verliezen en zal er een ander 
aangeduid worden. 
 



 
Kennisgeving van aankomende aanpassingswerken 

- Sanitair in kleine Cade 
De lastvoorwaarden en wijze van gunning worden maandag 4.9.2017 vastgelegd door de 
gemeenteraad. 
Raming: boven € 90.000  
 

- Fietsenstalling grote Cade 
Er komt een bijkomende overdekte fietsenstalling voor de grote Cade. Het zal gelijkaardig zijn aan de 
nieuwe fietsenstalling van de kleine Cade.  
Raming: nog niet meegedeeld. 
 
Gemachtigde opzichter 
Er gaan nog 2 mensen vorming volgen. 
 
Biggenruggen C. Paulusstraat 
Bedanking aan de gemeente voor het plaatsen van de biggenruggen. 
 
 
 
 
volgende vergadering:  
22 februari 2017 
14 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 


