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1. Verwelkoming
2. Goedkeuring vorig verslag
- Niet geagendeerde punten: Vanuit de oudergeleding wordt de opmerking gegeven dat het verslag te vaag was
wat het punt ivm de herstructurering betreft. De toelichting van de herstructurering door het schoolbestuur gaf de
indruk dat deze herstructurering een project op de lange termijn is waarvan de eerste jaren geen concrete
gevolgen te verwachten zijn, de concrete implicaties op personeel en ouders/kinderen zouden in geen geval de
eerste jaren voelbaar zijn. De oudergeleding heeft het gevoel, gezien op heel korte termijn deze nieuwe
vergadering mbt de concrete gevolgen van de herstructuring is ingepland, met een kluitje in het riet te zijn
gestuurd. De oudergeleding betreurt het gebrek aan informatie en vraagt om duidelijke erkenning als partner in
de schoolraad
- Het respecteren van het huishoudelijk reglement voor alle partijen (bvb vooraf inzage van belangrijke documenten)
is een voorwaarde in het samenwerken.
- De voorzitter stelt aan het schoolbestuur voor om de geleding van het personeel en de ouders uit te breiden met
een derde lid, met de bedoeling om vanaf volgend schooljaar uit elke school een lid te vinden binnen de ouder –
en/of personeelsgeleding.
3. Toelichting herstructureringsplan
- Dhr. De Brakeleer geeft duiding bij het herstructureringsplan:
o 15 jaar geleden werd een masterplan opgemaakt voor de verschillende scholen van de
scholengemeenschap (vanuit bouwkundig en financieel oogpunt). De looptijd om dit uit te voeren vanuit
AGION is echter heel lang. Er bestaan wel enkele verkorte procedures om dringende verbouwingen uit
te voeren. Deze zijn beperkt in bedrag en afhankelijk van de soort school: basisschool of autonome
school. Bijgevolg is er binnen onze scholengemeenschap een theoretische herstructurering nodig.
Concreet betekent dit dat er van verschillende autonome scholen 1 basisschool wordt gemaakt.
Tegelijkertijd worden de instellingsnummers van de scholen behouden en komen deze binnen 1 school,
wat meer wordt gesubsidieerd. Vanuit deze theoretische herstructurering volgt een praktische
herstructurering, waarbij ook de leerlingen en leerkrachten 1 school zullen vormen. Om deze praktische
herstructurering vorm te geven, worden er 3 denktanks (communicatief – pedagogisch – structureel)
opgericht waarbij leerkrachten kunnen aansluiten via inschrijving. Het is de bedoeling dat deze denktanks
raad geven bij het uitwerken van de praktische herstructurering. Vanaf september 2019 zullen peuters
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die zich inschrijven dit doen in de gemeenschappelijke school en wordt er geen onderscheid meer
gemaakt. Dit geeft de denktanks een jaar de tijd om tussenoplossingen en overgangsmogelijkheden te
bespreken.
o De precieze bestemming van de huidige gebouwen die worden gerenoveerd en de nieuwbouw die zal
worden gezet, wordt weergegeven in het plan in de bijlage.
o Het LOC werd reeds geïnformeerd, de leerkrachten werden geïnformeerd op een PV en de schoolraad
wordt via deze vergadering geïnformeerd. Volgend schooljaar worden de plannen ook aan het DPCC
voorgelegd (uiterste datum: 30 november).
Vanuit de oudergeleding is er een teleurstelling omtrent de communicatie. Er is eveneens een grote bezorgdheid
naar praktische regeling en werking van de leerkrachten. Er wordt gevraagd naar transparante communicatie en
duidelijkheid via heel concrete informatie. De vraag wordt gesteld om een infoavond ‘schoolbestuur-ouders’ te
organiseren. Het schoolbestuur gaat hier niet op in, maar stelt voor te communiceren via een brief met concrete
informatie. De oudergeleding wacht het communiqué af en hoopt dat dit duidelijk en concreet genoeg is om de
rust onder de ouders te doen terugkeren. De oudergeleding vraagt ook expliciet naar het gefaseerd invoeren van
het mengen van de klassen, zodat er geen vertrouwensbreuk is met de ouders, die specifiek in school 1 of school
2 hebben ingeschreven voor de ganse schoolcarrière.
In de toekomst is het belangrijk om korter op elkaar af te stemmen, constructief samen te werken en te praten,
zodat er duidelijkheid en vertrouwen is om degelijk advies te geven. Ook de denktanks, samengesteld binnen de
leerkrachtenteams, zullen hierin een cruciale rol spelen. Er wordt afgesproken om meerdere keren tijdens het
schooljaar samen te komen met de schoolraad.
Eind september 2018 is een definitief advies van de schoolraad nodig, zodat de plannen afgewerkt kunnen worden
om tegen 30 november door te geven aan het DPCC.

4. Opvolging nieuwe regeling parking en kiss & ride Glorieuxlaan
- De ouderraad heeft een brief opgesteld met bezorgdheden en vragen en is op consultatie bij de burgemeester
gegaan voor overleg rond de nieuwe verkeerssituatie. Deze heeft een overleg met alle betrokken partijen
georganiseerd, waarop de ouderraad haar standpunten heeft kunnen verdedigen.
- Als oorzaak van deze verandering wordt o.a. het fijn stof genoemd, geproduceerd door de wachtende auto’s langs
de kiss & ride. Mede hierdoor werd beslist deze zone te verplaatsen
- In september, bij de start van de nieuwe verkeerssituatie wordt er vanuit het stadsbestuur extra politiecontrole
beloofd.
- Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen acties moeten worden ondernomen om de school nog meer
zichtbaar te maken (wordt opgenomen door de preventie-adviseur).
- Tijdens de laatste week van het schooljaar 2017-2018 zal een brief worden opgesteld naar de ouders om de
nieuwe verkeerssituatie te melden. Begin september zal er nogmaals worden gecommuniceerd naar de ouders.
- De praktische regeling van de zwembus zal nog verder worden bekeken.

