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1.

Wijziging schoolreglement en algemene infobrochure.

De voorgelegde wijzigingen worden overlopen en goedgekeurd door de schoolraad.
Aangezien de dochter van Christof De Deyn ondertussen in De Lettertuin naar school gaat, kan hij geen
vertegenwoordiger meer zijn van de administratieve vestigingsplaats Parklaan. In bijlage 1 dient dan ook
zijn naam geschrapt te worden. Er wordt uitgekeken naar vervanging.
Aangezien Ann-Sophie nog slechts één schooljaar in de geleding ouder kan fungeren is het opportuun
haar te coöpteren voor de lokale gemeenschap. Leen, die volgend schooljaar geen kleuter meer heeft,
kan de plaats van Ann-Sophie innemen.
Een nieuwe vertegenwoordiger voor de geleding ouder kleuter kan aangesteld worden door een
eenvoudige voordracht van een kandidaat, voorgesteld vanuit de Schouderraad. (Procedure werd daags
na de vergadering bevestigd door de directie.)

2.

Bijdrageregeling schooljaar 2019/2020

Om conform te zijn aan de uren opgenomen in de infobrochure dient bij “aangeboden diensten” onder
remgeld, volgende zin gewijzigd te worden. Kinderen die naar huis gaan eten maar vóór 12u45 (i.p.v.
12u50) (Ikke) of 12u55 (i.p.v. 13u) (De Lettertuin) terug op school zijn, betalen ook remgeld.
De maximumfactuur voor het kleuteronderwijs blijft dezelfde. Zowel de scherpe als de minder scherpe
maximumfactuur voor het lager onderwijs stijgt met 5,00 EUR naar respectievelijk 90,00 EUR en 440,00
EUR.
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De Schouderraad staat erop te vermelden dat ze zeer tevreden zijn dat de zeeklassen opnieuw zullen
doorgaan.

3.

Vakantieregeling en facultatieve verlofdagen schooljaar 2019/2020

De schoolraad neemt kennis van de vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020.

4.

Leerlingencijfers 01.02.2019

Het aantal leerlingen in de SBS Denderwindeke bleef zo goed als constant: 168 kleuters en 308
leerlingen in het lager onderwijs. Het aantal lestijden in het kleuteronderwijs blijven dan ook dezelfde.
In het lager onderwijs verdwijnen vijf lestijden in de basisomkadering en één punt in de administratieve
ondersteuning.
De SBS De Lettertuin kende een stijging van 144 naar 155 kleuters en in het lager onderwijs van 143
naar 168 leerlingen. Hierdoor stijgt het aantal lestijden in het kleuteronderwijs met 16 en in het lager
onderwijs met 38. Dit impliceert de verdere ontdubbeling van het lager en de mogelijkheid tot het
bieden van extra zorg. De aanvullende lestijden katholieke godsdienst stijgen met 2 lestijden, er komt
één extra uur beschikbaar voor kinderverzorging en de ICT-coördinatie stijgt met 2 punten. De
administratieve ondersteuning stijgt met 7 punten tot 39/36.

5.

Gezondheids- en welzijnsbeleid

Attentie heeft haar inspectie in de SBS De Lettertuin afgerond. Het verslag daarvan wordt op de
eerstkomende personeelsvergadering besproken.
Wat al wel gecommuniceerd werd is dat er niets bovenop kasten gestockeerd mag worden. Het belang
van voldoende bergruimte dient meegenomen te worden bij de plannen voor de nieuwbouw. In de
vestiging Parklaan zal de plaatsing van een buitentrap, waarvoor budget voorzien werd, de mogelijkheid
bieden de zolder als bergruimte te gebruiken.

6.

Infrastuctuurwerken

De ontdubbeling van het lager in de SBS De Lettertuin, vestiging Seringen, impliceert de noodzaak van
extra lokalen. Op 19 augustus zal een laatste container geplaatst worden op de speelplaats, zodat er
plaats is voor twee derde leerjaren. De leerlingen die doorschuiven van het derde naar het vierde
leerjaar blijven één groep. De methodiek co-teaching zal in deze klas verder gezet worden.
Na schooljaar 2019-2020 zal minstens een deel van het lager moeten delokalisseren. Schepen Arents
hoopt, in functie van het tijdelijk gebruik van het politiecommissariaat aan de Aalstersesteenweg,
afspraken te kunnen maken met alle betrokkenen.
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Ter voorbereiding van de nieuwbouw worden momenteel de ruimtelijke relaties tussen de verschillende
lokalen vastgelegd door het schoolteam. Vanaf 9 september kunnen bouwpromotoren intekenen op
het dossier.
De vervanging van het schrijnwerk in de SBS Denderwindeke is in behandeling. De directie wijst erop
dat – gelet op de budgettaire mogelijkheden – niet al het gevraagde gerealiseerd zal worden.
Behalve de geplande nieuwbouwwerken zal het stadsbestuur in de komende bestuursperiode enkel
instandhoudingswerken aan schoolgebouwen financieren.

7.

Varia

De Schouderraad is zeer tevreden met de nieuwe keuken maar blijft zich zorgen maken over de hygiëne
in de toiletten. Er zouden zelfs leerlingen zijn die op school niet naar het toilet gaan. Deze bezorgdheden
mogen uiteraard steeds overgemaakt worden aan de administratie van de stad.
Schepen Arents heeft de ambitie om tegen de start van het nieuwe schooljaar voldoende bekwaam
personeel ter beschikking te stellen voor het poetsen van de scholen. Obstakels die hij dient te
overwinnen zijn: sollicitatieprocedure, sollicitatieproeven, aansturing en evaluaties, mentaliteit
personeel, vervanging bij afwezigheden en opbouw wervingsreserve.
De kuismachine die ter beschikking gesteld zal worden in de SBS Denderwindeke zal hopelijk bijdragen
tot een oplossing.

3

