Schoolraad, 14 februari 2017
Aanwezig : Jeanne Vanlerberghe, Frieda Van Camp, Martine Van Goethem, Ellen Van de Velde , Leen
Adriaenssens, Ann Van Campfort, Lieve Rogier, Kathleen Weyn, Hilde Van Broeck en Miranda
Dhooghe, Karin Van de Perre

Verontschuldigd: Godelieve Stoop
1. Welkom
2. Vorig verslag is goedgekeurd.
3. Telling op 1 februari 2017
Kleuterschool 308 kleuters vorig jaar 319 (daling 11
Lagere school
Krinkel 1
302 leerlingen (in 2016 307 leerlingen)
Krinkel 2
293 leerlingen (aantal is gelijk gebleven)
Dalend aantal geboortes! Vanaf 2016 een stijging van de geboortes.
Consequenties naar onze school toe nog niet gekend.
4. Welzijnsbeleid
Welzijnsbevraging onder alle werknemers van de volledige scholengemeenschap.
Verwerkt door twee psychologen.
Resultaat voorgesteld aan alle personeelsleden.
Acties opgesteld voor schoolbestuur en preventieadviseur.
Vb: * mensen ervan bewustmaken dat IDeWe kan geraadpleegd worden door alle
personeelsleden. Dit komt op platform en in het arbeidsreglement.
*Vertrouwenspersonen worden aangesteld (Bart Maes, de preventieadviseur en Marleen
Smet, ICT). Zij volgen de officiële opleiding.
*Aanmaken centraal meldpunt waar problemen op vlak van psycho-sociaal welzijn kunnen
worden gemeld.
Enquête zeer positief resultaat.
5. Voorstel schooluren binnen de KSAS
Schooluren aanpassen in functie van de mogelijkheid die de overheid in het leven heeft
geroepen om de mensen vier vijfde te kunnen laten werken.
Voor sommige mensen wordt het in de toekomst moeilijker om tot 63 jaar te werken.
Vanaf 55 plus is er een wet die zegt dat mensen recht hebben op een verkorte werkduur.
Vier vijfde = vier lestijden niet werken. Dit komt nu overeen met enkel
woensdagvoormiddag. Op de andere dagen telt een voormiddag momenteel 3,5 lestijden.
Voorstel: alle lesblokken zo organiseren dat alle voormiddagen vier lestijden tellen en in de
namiddag twee lestijden.
Zo kunnen leerkrachten ofwel twee namiddagen ofwel één voormiddag thuisblijven.

Dit moet eerst besproken en goedgekeurd worden op de OCSG.
Laatste schoolraad op 30 mei wordt de beslissing besproken en opgenomen in het
schoolreglement.
6. Klankbord is afgelast.

