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Schoolraad St.-Johanna: Verslag vergadering 19 februari 2013.
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 Mevrouw Directeur: Els Corluy
 Schoolbestuur: Luc Simon
 Ouders: Iris Segers, Jorn Van den Driessche, Peggy Heye
 Leerkrachten: Inge Fabré, Linda Hereygers, Tine Raeymaekers
 Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen, Rudi Ceusters
Verontschuldigd:
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens
1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de aanwezigen van alle geledingen.
2. Huidige toestand op school
Op 1 februari 2013 waren er 464 leerlingen ingeschreven in de school, waarvan 170 kleuters en
294 lagere schoolkinderen.
Op 1 januari 2013 is er een instapklasje bijgekomen omdat er zeer veel 2,5-jarigen zijn
bijgekomen.
Op dit ogenblik heeft de school 13 instaplestijden verkregen (Juf Ilona + Juf Isabelle zouden
systematisch deze extra lestijden kunnen bijkrijgen). Juf Saskia (kinderverzorgster) zal na de
paasvakantie ook meer en meer ondersteunend werken omdat het aantal instappers steeds groter
wordt. Het is niet evident om de nodige hulp- en kleuterleerkrachten te vinden, vandaar deze
oplossing.
Voorlopig worden er geen extra lestijden meer toegekend op 1 februari (wat vroeger wel was).
Hiervoor moet de school wachten tot na de krokusvakantie. Ook na de paasvakantie en na OH
Hemelvaart kan de school extra instaplestijden krijgen afhankelijk van het aantal ingeschreven
kleuters op dat ogenblik.
3. Extra-murosactiviteiten
 Enquête:
De enquête is momenteel nog in omloop. De eerste reacties van de ouders waren positief. Het
formulier indienen kan nog tot woensdag 27/02/2013. Vorig schooljaar had de school in
samenwerking met de ouderraad eveneens een enquête opgemaakt, waardoor sommige ouders nu
het gevoel krijgen om opnieuw een ‘vragenlijstje’ te moeten invullen.
De antwoorden zullen later verwerkt worden, maar er kan onmogelijk met ieders mening rekening
worden gehouden. Wel kunnen een aantal meningen aanleiding geven tot nieuwe werkpunten voor
de school.
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Algemeen is de grote vraag die steeds wederkeert: ‘Zullen de sneeuwklassen volgend jaar nog
doorgaan voor het 6de leerjaar?’. In een andere Wommelgemse school zijn de leerlingen van het
5de leerjaar immers reeds gestart met een spaarplan voor de sneeuwklassen. Voor onze school
neemt de school zelf de beslissing, niet de scholengemeenschap in Wommelgem. Het is nu even
afwachten naar de resultaten van de enquête en wat de andere scholen in Wommelgem gaan doen,
om een besluit te nemen.
Er wordt opgemerkt dat de vraagstelling soms te beperkt is om een objectief resultaat te bekomen.
Enkele vragen lijken niet van toepassing te zijn op alle ouders waardoor er vage antwoorden
kunnen gegeven worden. Vb: Wat vindt U van de skireis? Duur?  Ouders van kinderen van het
2de leerjaar kunnen hier moeilijk over oordelen. Dit kan een vertekend beeld geven aan de
eindconclusie.
Men stelt voor om in de toekomst misschien duidelijker op voorhand het doel van de enquête te
formuleren, samen met de andere scholen. Om een objectiever resultaat te bekomen kan men
eventueel professionele hulp inroepen bij het opstellen van de enquête. Ook de enquête op
voorhand al eens laten rondgaan in een testgroep, kan een extra hulpmiddel zijn.
 Boerderijklassen 1ste leerjaar:
Het oorspronkelijke doel van deze boerderijklassen is om de laatstejaar kleuters en de leerlingen
van het 1ste leerjaar samen twee dagen te laten doorbrengen, opdat de overbrugging tussen de
kleuterschool en de lagere school beter zou verlopen. Van dit oorspronkelijke doel blijft volgens
de leerkrachten nog maar weinig over. Dit jaar leek het op 2 aparte uitstappen voor 2 aparte
groepen. In het verleden was ook het 6de leerjaar hierbij betrokken. De leerlingen organiseerden
een activiteit voor de kinderen op bos / boerderijklas.
De leerkrachten stellen zich de vraag of het oorspronkelijke doel niet moet behaald om dit
initiatiatief te laten slagen: ‘Is het nog zinvol om voor twee dagen op boerderijklassen te gaan met
het 1ste leerjaar, als de kleuters maar een paar uurtjes op bezoek mogen komen? Bovendien lijken
nu alle kleuters op uitstap te gaan naar een boerderij.’
Dit schooljaar zijn zowel de lokatie, de verblijfsperiode (dit jaar in de winter ipv voorheen in mei)
en de formule (enkel de leerlingen van het eerste leerjaar blijven overnachten en de kinderen van
de laatste kleuterklas niet meer) gewijzigd tegenover vorige schooljaren.
De verandering van lokatie (Groenhof in Pulle i.p.v. Heibrand in Westmalle) was een doordachte
beslissing, maar hierdoor moest de periode aangepast worden. Volgend schooljaar zou er in
februari in het Groenhof nog plaats zijn.
De directie gaat na wat de reden is van deze wijzigingen en de visie en mogelijkheden voor de
toekomst.
De schoolraad is ervan overtuigd dat het oorspronkelijk doel moet nagestreefd worden ipv de
splitsing in 2 groepen en dat de lokatie Heibrand niet uit het oog mag verloren worden als unieke
omgeving.
4. Overzicht ouderbijdrage
Deze bijdrage wordt goed opgevolgd door de administratieve diensten en de directie.
5. Aanpassen schoolreglement
Els geeft de ‘ontwerptekst’ over de inschrijvingen voor schooljaar 2013-2014 door. Hierop staan
de rang van inschrijven en de capaciteit van de school vermeld:
 Voorrangsregels bij inschrijving:
Slechts 2 rangen zullen vanaf volgende inschrijvingsperiode vermeld worden:
Rang 1: Kinderen die een gezinsband hebben met huidige leerlingen of personeel van de school
(onder hetzelfde dak wonend)  deze kunnen inschrijven vanaf 1 maart 2013
Rang 2: Alle andere kinderen in volgorde van aanmelding  deze kunnen inschrijven vanaf 15
april 2013 (= na de paasvakantie)
Inschrijven kan op elke schooldag tijdens de schooluren of na telefonische afspraak.
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Kleuters van 2,5-jarige leeftijd kunnen op elk moment ingeschreven worden, weliswaar rekening
houdend met de effectieve instapdagen. Hierbij wordt geen voorrangsregeling gehanteerd.
Uitzondering: Inschrijven in de loop van het schooljaar kan enkel wanneer de capaciteitsnorm niet
overschreden wordt. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het schoolbestuur de toestemming geven
om af te wijken van de voorrangsregeling of maximumcapaciteit. Het gaat dan in het bijzonder om
inschrijvingen van kinderen in een noodsituatie (vb: geplaatste kinderen, trauma, ...).
Opmerking vanuit de ouderraad: Men betreurt het dat de rang bij inschrijving voor ‘inwoners van
Wommelgem’, niet meer bestaat.  De directie licht toe dat het wettelijk niet meer mogelijk is
om voorrang bij inschrijving te geven aan kinderen die wonen in de omgeving van de school en/of
woonachtig zijn in Wommelgem.
 Capaciteit van de school
De school kent reeds jaren een gestadige groei. Omwille van de beperktheid aan infrastructuur is
de school genoodzaakt het aantal inschrijvingen te beperken tot 525 leerlingen voor de hele school
(maximum 200 kleuters en maximum 325 lagere schoolkinderen). Elke bijkomde inschrijving
wordt geweigerd. Deze kinderen komen op een reservelijst, waarbij de volgorde van de lijst
gerespecteerd zal worden wanneer er opnieuw een plaats vrijkomt.
Aan de hand van het aantal inschrijvingen beslist het schoolbestuur hoeveel klassen er ingericht
kunnen worden voor elke leeftijdsgroep. Bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere
school, blijft een kind automatisch ingeschreven.
Bij de jongste kleuters en in de lagere school gebeurt de indeling per leeftijd. Bij de oudste
kleuters koos de school tijdens schooljaar 2012-2013 voor gemengde klasgroepen 4/5-jarigen.
Deze werking wordt voorlopig nog in vraag gesteld. De beslissing of de school al dan niet deze
werking volgend schooljaar verderzet, moet genomen worden voor 1 maart 2013!
‘Zullen de 4/5-jarige kleuters terug ingedeeld worden in leeftijdsgroepen of blijven de leefgroepen
behouden?’ Deze vraag wordt met aandrang door een aantal kleuterjuffen gesteld.
 Sommige leerkrachten zien geen voordeel in de indeling in leefgroepen. Zij hebben het
gevoel dat ze op het einde van dit schooljaar niet kunnen bereiken wat ze anders zouden
bereiken in leeftijdsgroepen. 4 van de 5 leerkrachten hopen dat er een terugkeer kan zijn
naar de werking in leeftijdsgroepen. Maandag komt het LOC (Lokaal Overleg Comité)
bijeen, waarbij er 2 leerkrachten hun ervaringen zullen toelichten. Op basis van deze
informatie zal het schoolbestuur een beslissing nemen. De beslissing wordt vervolgd.
 De schoolraad meent dat je na één jaar (= opstartfase) moeilijk een conslusie kunt
formuleren. Elke formule (leefgroepen of leeftijdsgroepen) kent zijn voor- en nadelen.
De directie licht toe dat er best 2 schooljaren overgaan om een degelijk onderbouwde visie
te kunnen formuleren over een nieuwe formule. De tekst die momenteel voorligt over de
formule ‘werken in leefgroepen’, is een bundeling van alle opmerkingen en werkpunten
die er momenteel zijn. Hieraan werken vraagt een eerlijke en weldoordachte evaluatie.
Er waren oorspronkelijk 11 opties overwogen. Vol goede moed is iedereen eraan
begonnen om te werken in leefgroepen en die formule een kans te geven.
Een andere formulering in het schoolreglement zou kunnen zijn: ‘De 4/5-jarige kleuters worden
ingedeeld volgens de visie van de school’. MAAR ouders hebben recht op een correcte informatie
tijdens het effectieve inschrijven van hun kind(eren).
Er zullen 2 versies van het schoolreglement worden opgemaakt: de ene versie met de vermelding
van ‘leefgroepen’; de andere versie met de vermelding van ‘leeftijdsgroepen’.
6. Aankondiging verkiezing schoolraad
Het mandaat van 4 jaar voor de leden van de schoolraad, loopt dit jaar af. Hierdoor dienen alle
leden opnieuw verkozen te worden voor alle geledingen.
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De ouderraad heeft op 18/2/2013 voorzien in een interne verkiezing, zoals voorzien in de statuten.
Hieruit zijn 3 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers gekozen. Tijdens de volgende periode
zullen Lieve Depoorter, Raf Liekens en Jorn Van den Driessche de ouders vertegenwoordigen.
Peggy Heye en Bert De Ridder zijn plaatsvervangende leden.
Voor de vertegenwoordiging van de leerkrachten zal het schoolbestuur voorzien in een verkiezing.
De lokale vertegenwoordiging en de vertegenwoordiging van het schoolbestuur en de directie
wordt gecoöpteerd of aangeduid door het schoolbestuur.
7. Planning volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 24 juni 2013 om 20.30u in de
personeelskamer, in medeaanwezigheid van de nieuwe verkozen leden.

Verslaggeving: Peggy Heye.
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