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Verslag vergadering 6 februari 2012 
 

Plaats:  
Heerdweg, 9800 Vinkt 
 

Aanwezig:  
Leerkrachten: meester Bart - juffrouw Marleen 
Ouderraad/oudercomité: Karen De Jans - Wim Galle   
Plaatselijke gemeenschap: Annick Denewet 
Directeur Chantal Leblanc 
 

Verontschuldigd:  
Plaatselijke gemeenschap: José Verstraete 

 
Verloop van de vergadering 

 
1. Lestijdenpakket voor volgend schooljaar en evolutie van de 

leerlingenaantallen. 
a. Leerlingenaantallen op 01/02/2012 

Kleuters Vinkt : 61 (73 lestijden) - Lager Vinkt : 97 (133 lestijden) 
Kleuters Zeveren : 48 (62 lestijden) - Lager Zeveren : 76 (108 lestijden) 
 

Kleuters : 135 lestijden + 11 lestijden LO : 146 lestijden 
- 5 ambten van 24 lestijden + 15 restlestijden 
- 2010-2011 : 144 lestijden 
- 2011-2012 : 141 lestijden 
- Prognose 2012-2013 : 146 lestijden 

Lager onderwijs : 241 lestijden, na herrekening 237 lestijden + 22 lestijden 
godsdienst + 5 lestijden GOK = 264 lestijden 

- 9 ambten van 24 lestijden + 21 restlestijden 
- 2010-2011 : 284 lestijden 
- 2011-2012 : 269 lestijden 
- Prognose 2012-2013 : 264 lestijden 
 

 
 Wijzigingen in decreet : vooral impact op kleuteronderwijs 

- Vestigingsplaatsen die 2,5km van elkaar liggen worden apart geteld. 
Vanaf nieuwe decreet zouden deze toch samengeteld worden wat een 
negatief resultaat geeft voor de lestijden. Er zou een wijziging gebeuren 
met afstand beperkt tot 1,5km. 

- Coëfficient : er zou een gelijkschakeling voor lager en kleuter komen. 
Hier is nog geen akkoord over. 

- Extra uren kleuterturnen : het kleuterturnen zou afgeschaft worden wat 
½ job voor de vestigingen betekend. 
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- Extra investering kleuteronderwijs : zou sterk worden teruggeschroefd. 
o Momenteel verzetten de kleine vestigingsplaatsen zich sterk 

hiertegen. 
o Er is officieel nog geen beslissing hieromtrent gevallen. 

 
2. Aanpassing van de maximumfactuur 

a. Er is een nieuwe omzendbrief gekomen omtrent de kostenbeheersing 
BAO/2007/05 met 5 kostencategoriën. Alle materialen die de scholen 
verplicht zijn aan te bieden, moeten kosteloos zijn. Deze lijst wordt in het 
begin van schooljaar kenbaar gemaakt. 

i. Wat valt hier niet onder : schoolzwemmen, toneel, schooluitstappen. 
Uitzondering die school zelf beslist : turnkledij. 

ii. Na de Paasvakantie verandert de indeling van de bedragen : 
1. 3-jarigen : 25€ 
2. 4-jarigen : 35€ 
3. 5-jarigen : 40€ 
4. Vanaf 6 jaar : 65€ 

a. Daardoor moet schoolwerkplan gewijzigd worden en 
meegegeven worden aan de ouders na de Paasvakantie 
voor onze scholengroep. 

5. Extra muros-activiteiten (enkel voor lager onderwijs) : tot op 
heden 360€, wordt opgetrokken naar 390€. 

iii. Extra aan te rekenen : middagtoezicht, middagmaaltijden 
iv. Voor ouders : pennenzak, schooltassen etc… 

b. Directie vraagt goedkeuring om deze wijziging door te voeren. Er zal dit jaar 
geen toeslag gevraagd worden aan de ouders. Deze verhoging gaat effectief 
in voege vanaf 01/09/2012. De forfaitaire bedragen voor de lagere school 
(20€ - 20€ - 20€) en de kleuters (20€) zullen dezelfde blijven maar er zal bij 
een eventuele extra activiteit een extra aanrekening gebeuren tot het 
maximum bereikt is. 

c. Schoolraad vraagt inzage in de begroting van de school inzake de 
maximumfactuur. De directeur zal deze gegevens bezorgen bij de volgende 
vergadering. 

 
3. Bouwdossier  

a. Vinkt : Afbraak van oud kloostergebouw 
i. Bouwdossier : is binnen sinds 2001 maar nog steeds geen vordering. 

1. Speelplaats is heel erg onveilig ! 
2. Bouw wordt opgelapt maar brengt geen oplossing 

 
4. Werking van de schoolraad in de toekomst 

a. Ruimte op de website van de school ? 
i. Er zijn geen bezwaren om via de website de info en verslagen van de 

schoolraad publiek te maken. We geven de verslagen door aan de 
directie die het op de afdeling Schoolraad van de website zal plaatsen. 
We kiezen ervoor om een beperkt verslag op de link te plaatsen. De 
directie zal dit verslag op de website plaatsen van zodra personeel en 
de ouderraad/oudercomité ingelicht zijn van de beslissingen. 
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b. Aanpassing van het huishoudelijk reglement inzake frequentie van het 

aantal vergaderingen 
i. Wettelijk moeten we een schoolraad houden. Er is een mandaat van 4 

jaar. De schoolraad moet goedkeuring geven van bepaalde 
wijzigingen in de werking van de school. 

ii. Verslagen moeten aan personeel en ouderraad/oudercomité kenbaar 
gemaakt worden. 

1. Er zijn geen bezwaren om via de website de info en verslagen 
van de schoolraad publiek te maken. We geven de verslagen 
door aan de directie die het op de afdeling Schoolraad van de 
website zal plaatsen. De directie zal dit verslag op de website 
plaatsen van zodra personeel en de ouderraad/oudercomité 
ingelicht zijn van de beslissingen. 

 

5. Naschoolse Opvang 
a. Nieuwe regeling gaat in na Paasverlof – beslissing van Stad Deinze. 
b. Mensen die PWA en Nobo combineren, moeten kiezen. 
c. Vaste mensen die op de scholen staan, kunnen op deze school blijven. 
d. Opvanglocatie : Stad eist de ruimtes van de scholen in de deelgemeentes op 

voor opvang, ook tijdens woensdagnamiddag. De directies van de scholen 
van Deinze hebben een visietekst opgesteld. 

e. Directies hebben zich akkoord verklaard met het openstellen van elke school 
in de deelgemeenten mits de voorwaarden die gesteld werden, nageleefd 
worden. Stad Deinze heeft zich hiermee akkoord verklaard. 

1. Er worden 2 gekwalificeerde personen voorzien ongeacht de 
hoeveelheid kinderen. Zij zijn verplicht om een 
aanwezigheidslijst bij te houden. 

2. Er wordt geen inschrijving gevraagd om voorhand. 
3. Er moet kwalitatieve opvang gegeven worden. 
4. Er moet veiligheid gewaarborgd worden. 
5. Prijs wordt niet opgetrokken voor 01/09/2011. 

6. Varia 
 
 

Datum volgende vergadering : maandag 21/05/2012 om 19u30 
 


