
Verslag schoolraad van 17/10/2022

Plaats: Leraarskamer KS Plezantstraat.

Aanwezigen:

- Jurgen Dutré, directeur OLVP Plezantstraat

- Jan Daems, directeur OLVP Watermolendreef

- Carlos Vermeire, vertegenwoordiging schoolbestuur

- Martine Maes, leerkracht

- Marleen Nys, leerkracht

- Umut Köse, ouder

- Lutgarde Haemelinck, vertegenwoordigster lokale gemeenschap Watermolendreef

- Moniek Moorthamer, leerkracht

- Danny Piessens, ouder

Verontschuldigd:

- Marijke Verheyen, leerkracht

- Bert Delaet, ouder

- Antonio De Geest, ouder

- Vace Imeri, ouder

- Ingrid Rooselaer, vertegenwoordigster lokale gemeenschap Plezantstraat

Verslag vorige schoolraad : er werden geen opmerkingen ontvangen van de leden.

1. Bezoek aan nieuwbouw lagere school Plezantstraat.

De aanwezige leden van de schoolraad worden rondgeleid door directeur Jurgen zodanig dat

zij een goed beeld krijgen van het nieuwe gebouw. Het gebouw is in gebruik doch er zijn nog

op te lossen verbeterpunten (elektriciteit-verlichting, geluidsproblemen, …) vóór de

definitieve oplevering. Ook de speelplaats is nog in uitvoeringsfase maar belooft een groene

en uitdagende ontspannings- en speelplek te worden.

2. Problematiek energiekosten.

Er wordt met bang hart gekeken in de richting van de winter, gezien het spanningsveld

ventilatie versus verwarming(skosten).

Tot eind 2024 heeft de school nog een contract met geplafonneerd tarief. Dit betekent niet

dat de kosten niet stijgen.

3. Schoolrekening

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er voor de site Plezantstraat nog zeer hoge openstaande

bedragen. De school gaat hier op een genuanceerde manier mee om, ttz. maximaal rekening

houdend met de specifieke situatie van elk van de gezinnen. Voor de gezinnen die het echt

financieel moeilijk hebben (diverse indicatoren) probeert de school leefbare oplossingen te



vinden. Helaas zijn er ook gezinnen die onwillig zijn om de schoolrekening te betalen.

Hiervoor zal men een procedure starten om alsnog het achterstallige schoolgeld te doen

innen.

Voor de site Watermolendreef zijn de achterstallige bedragen een pak lager. Dezelfde manier

van werken wordt gehanteerd.

4. Infrastructuurwerken Watermolendreef.

Kortelings starten de werken voor het nieuwe zwembad. In een eerste fase zullen dit vooral

graafwerken zijn op de bouwplaats.

De multifunctionele zone achter de school die in het brede project voorzien was, wordt

eerstdaags opnieuw besproken met de ambtenaren van de stad.

In het kader van de vergroening van de speelplaats wordt er verder gewerkt, van zodra het

geschikte seizoen aanbreekt. Zo zal klimgroen en een boom geplant worden en een houten

platform gebouwd worden. Er zal ook een wadi aangelegd worden om het regenwater beter

te doen insijpelen in de bodem.

Tot slot worden belangrijke isolatiewerken gepland aan de oudbouw. Op de eerste verdieping

worden nieuwe ramen geplaatst.

5. Schoolbevolking

Plezantstraat :

- KS : 121

- LS: 268

Dit is ongeveer status quo met vorig schooljaar.

In de rand zijn er wat bezorgdheden of de extra 117 lestijden kunnen behouden worden?

Watermolendreef:

- KS: 133

- LS: 332

Dit is ongeveer status quo met vorig schooljaar.

Er wordt meegegeven dat sinds de start van het schooljaar 7 anderstalige nieuwkomers

ingeschreven zijn wat natuurlijk weer extra zorg met zich meebrengt.

Er zijn ook bezorgdheden over een significante stijging van het aantal leerlingen met een

bijzondere zorgnood.

6. Prioriteiten schooljaar

KS Plezantstraat:

- Veilige leeromgeving en positief klasklimaat.

- Uitbouwen van de buurt.

- Werken op taal – Nederlands.

- Klasdoorbrekend werken van 1 naar 2 en omgekeerd.

LS Plezantstraat:

- Breed evalueren (geen punten voor sommige vakken, wel evolutie, …).

- Nieuw takenbeleid.

- Veranderen van WERO-methode, meer aansluitend aan leefwereld.

- Huiswerkbeleid.



KS Watermolendreef:

- Executieve functies (onder meer emotieregulatie).

- Doelgericht werken (leerplan).

- Observaties worden gedigitaliseerd.

LS Watermolendreef

- (Creatief) schrijven.

- Meersporenwerking.

- Nieuw rapport.

- Speelplaatswerking.

- Digisprong.

7. Corona

Momenteel geen specifieke maatregelen nodig.

8. Deconnectiviteit

Tijdens de vergadering ontspon zich een aangename discussie rond dit thema.

Is een gegeven met heel veel facetten.

Een aantal principes hierover zullen vastgelegd worden op het niveau van de

scholengemeenschap.

9. Formalisering schoolraad

Directies, schoolbestuur en voorzitter bevestigen dat de werking van de schoolraad verloopt

zoals voorzien in de vigerende richtlijnen van de overheid en de betrokken instanties. Aan het

begin van elk schooljaar zal dit document geactualiseerd worden. Een document wordt

daartoe ondertekend en als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

10. Volgende bijeenkomst van deze schoolraad:

22 mei 2023.

Verslag :

Danny PIESSENS, Voorzitter/secretaris


