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2. doorlichting
Kleuterschool en lagere school
Er wordt een document afgegeven met de belangrijkste papieren
uit het doorlichtingsverslag.
De inspecteurs van de kleuterschool waren diegene die 3 jaar
geleden zowel de lagere als de kleuterschool waren komen
doorlichten.
Algemeen vonden zij de verandering immens groot.
Voor de lagere school kwam een paritair college om de school
opnieuw door te lichten. Dit omdat er 3 jaar geleden een niveau 3
gegeven werd aan de school.
Er werden naast veel positieve punten ook werkpunten gegeven :
-

toegankelijkheid digitaal zorgdossier

-

nog rijkere muzische impressie (veel meer laten zien om
er te komen vb herhaling, pauzeren tijdens muzische
momenten, …)

-

concretere doelen selecteren met het oog op evalueren
(per doel werken ipv meerdere doelen tijdens één
activiteit)
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De vraag rijst of er interne afspraken zijn om tijdens de periode
dat er geen doorlichting verwacht wordt toch blijven te werken
aan kwaliteit/innovatie ? ja
3. Verkiezing

Herverkiezing :
1/4/2017 wordt er herverkiezing van de schoolraad gehouden.
Het is het schoolbestuur dat verantwoordelijk is om deze verkiezing te doen.
Wat dient er te gebeuren :
Er dient een brief naar alle ouders te gaan ifv kandidaatstelling, alsook naar
leerkrachten, alsook naar lokale gemeenschap
Wie kan lokale gemeenschap zijn :
leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een
verdienste op het vlak van vb onderwijs, economie, cultuur en met een
betrokkenheid bij de school
!! opgepast op zich zijn er bijna geen onverenigbaarheden van wie in een
schoolraad al/niet mag zetelen (zie voorstel huishoudelijk reglement van jullie
netwerk van scholen)
Geleding :
- op zich moet er geen gelijk aantal aan geleding zijn tussen de verschillende
soorten geledingen. Dit is een beslissing van het schoolbestuur.
- Wat staat wel vast is dat er minstens 2 leden per geleding in de schoolraad
zetelen.
- Nu indien er bij de verkiezing kan aangetoond worden dat er gezocht wordt naar
leden maar deze voor een geleding niet zouden gevonden worden, kan de
schoolraad toch voor de komende 4 jaar zetelen.
Vb er wordt maar 1 geleding in de lokale gemeenschap gevonden. Er kan
aangetoond worden dat verschillende mensen/verengingen/... aangesproken zijn
dan is dit geen probleem ifv de rechtsgeldigheid van de schoolraad
- Indien meer dan 2 kandidaten :
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geleding ouders : dient er terug een brief naar alle ouders te gaan ifv verkiezing van
welke ouder in de schoolraad mag zetelen
andere geledingen : de huidige leden van de schoolraad verkiezen wie al/niet in de
schoolraad zetelt
- Indien een decretaal bepaalde ouderraad op school aanwezig (is hier niet het
geval) moet deze de geleding van de ouders afvaardigen
Schoolraad :
er is een informatieplicht vanuit het schoolbestuur en directie naar de schoolraad.
Het verslag van de schoolraad is een openbaar document dat iedereen kan
raadplegen.
De schoolraad dient geregeld info aan zijn achterban te geven ifv zijn werking aan
de ouders en leerkrachten.
Nieuw : Indien tijdens of na overleg binnen de schoolraad bevonden wordt dat zij
niet over alle nodige documenten beschikten of cruciale info ontbrak dan wordt de
desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.
Nieuw : wanneer door een schoolbestuur een overleg aangevraagd wordt over een
ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school
fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding
die ze vertegenwoordigen informeren en raadplegen.
vb schooluren wijziging, busvervoer, ...
--> allebei in voege sinds 1/9/2016
Wat dient de schoolraad zeker te zien te krijgen en advies over te
geven vooraleer de beslissing van de schoolraad hieromtrent valt :
- bepaling profiel directeur (ok)
- studieaanbod (vooral voor hoger onderwijs)
- aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met
externe instanties
- organisatie busvervoer
- vaststelling van het nascholingsbeleid (ok)
- het beleid met betrekking tot experimenteren en projecten (vb dr mobi)
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- opstellen of wijzigen schoolreglement, schoolwerkplan en beleidsplan of contract
(bijzondere bepalingen) dat samenwerking met CLB bepaald
- infrastructuurwerken van boven de 75.000€ behalve indien dringend
- vaststelling van criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren leraar en
punten
- welzijns-, veiligheids-, en gezondheidsbeleid van de school tav de leerlingen (vb
brandweerverslag)
- het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg met inbegrip van de
bespreking van de resultaten van de schooldoorlichting
Het "vooraleer" is belangrijk want door de 2 nieuwe wetten zouden beslissingen
anders kunnen opgeschort worden door ouders buiten de schoolraad.
Vb afschaffing busvervoer (had dit na 1/9/2016 plaats gevonden) --> eerst advies
inwinnen van schoolraad, kans geven aan schoolraad om achterban te raadplegen
en dan pas mag beslissing door schoolraad officieel genomen worden.
Als een ouder dit zou kunnen betwisten dat de procedure anders gelopen is, dan
wordt de beslissing opgeschort en zou er vb nog voor één bijkomend jaar
busvervoer dienen georganiseerd te worden.
4. Varia
-

Langlaufen super initiatief

Volgende vergadering : 28 maart 2017 om 20u

