Verslag Schoolraad 23 oktober 2018
Aanwezig: Leen Rooms, Rita Peeters, Katleen Saerens, Hilde Willaert,
Joost Onghena, Gilles De Wilde, Tom De Blende, Eddy Moernaut, Caroline
Berckmoes-Joos, Niels Laceur, Geert Van Avermaet, Peter Van den
Broeck, Lieve Mets, Sten De Geest, Sandrine Loots, Inge De Paepe,
Sylvie D’hooge, Kristel Weyn, Nathalie Van Hese
Verontschuldigd: Ann Rooms, André Staljanssens, Marijke Dehuvyne,
Ellen Saeys
1. Goedkeuring en opvolging verslag 28 augustus 2018
Verslag is goedgekeurd.
2. Hamme 2020: impact op het schoolpatrimonium
Schoolbestuur:


wil zich verontschuldigen dat de communicatie niet altijd zo
duidelijk verlopen is, het schoolbestuur wil graag het advies
vragen van de schoolraad.

Vragen vanuit het personeel:


Zijn de eigenaars (zusters) van de parking ter plaatse geweest
om zich een beeld te vormen van de impact van de verkoop van
de parking? Hoe zijn de zusters tot het idee gekomen om de
parking te verkopen?



Welke waarborgen krijgt de school over de beloofde 18
parkeerplaatsen?



Waarom is er onmiddellijk sprake van verkoop en is er niet
gekeken naar lease? Wat je verkoopt ben je voor altijd kwijt.



Wat gebeurt er als de parking publieke ruimte wordt en er op die
manier overlast ontstaat? Passanten zullen binnenkijken in de
lokalen, een praatje maken … en op die manier de lessen storen.



Als de gronden niet kunnen gehouden worden, is er dan toch
inspraak over de invulling van de gronden?

Bijkomende vraag vanuit de vergadering:


Als de grond gekocht wordt door de gemeente, blijft die dan van
de gemeente of wordt die doorverkocht aan een derde? Hoe
kunnen we hier garanties over krijgen?

Antwoorden schoolbestuur:


Oorspronkelijke vraag kwam van het gemeentebestuur.



Waarom zijn we op de vraag ingegaan?
o Schoolbestuur zag dit als een meerwaarde als dit
geïntegreerd werd in een groene omgeving.
o Financieel is niet zo belangrijk maar als er een waarde op
gekleefd wordt dan moet er een meerwaarde zijn die ten
goede komt aan de school.
o De 18 parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Vb. in de
ondergrondse garage dichtbij de school gratis ter
beschikking.
o Onderwijs moet centraal staan, er mag niet geraakt worden
aan ruimte die pedagogisch belangrijk is, zoals een
speelplaats.
o De straat wordt hierdoor meer autoluw wat veiliger is voor
de leerlingen.



Tijdslijn:
o Vanaf december 2017 waren er gesprekken met het
gemeentebestuur, pas in mei is het schoolbestuur tot een
besluit gekomen. De zusters zijn op dat moment
geraadpleegd. Zij stonden achter de beslissing als die ten
goede kwam aan de school. De leden van het schoolbestuur
zijn collegiaal tot een besluit gekomen om te verkopen. Op

dat moment is er gesproken met het schepencollege en is
er ook daar een collegiale beslissing genomen waar
tegemoet gekomen is aan de vragen vanuit het
schoolbestuur.


Men heeft nagedacht over erfpacht of eigendom maar heeft
gekozen voor eigendom.



Voor de verkiezingen heeft men vanuit het gemeentebestuur
bevestigd dat men nog steeds geïnteresseerd is.



Er is nog geen compromis getekend, alleen een
intentieverklaring.

Debat na de vragen en antwoorden:
Reacties:


Verkoop moet ten goede komen aan de school. Niemand is tegen
een groene ruimte, maar misschien is het beter om de groene
ruimte zelf te houden en in te richten.



Momenteel is er een tekort aan fietsenstalling voor de
leerkrachten. Die kan eventueel op de plaats van de huidige
parking komen.



18 gegarandeerde parkeerplaatsen zijn misschien niet heel
praktisch realiseerbaar.



Moet er een deel van het schoolpatrimonium opgegeven worden
om de school te integreren in het nieuwe concept van Hamme
2020?



Hoeveel garanties zijn er voor de invulling vanuit het
gemeentebestuur? Bij een verkoop heb je eigenlijk niets te
zeggen over de latere invulling.



Gemeentebestuur zou geen vragende partij meer zijn?

Antwoorden schoolbestuur:



Garanties kunnen inderdaad niet worden geboden na verkoop.



Het schoolbestuur heeft hier geen weet van het feit dat de
gemeente geen vragende partij meer zou zijn en heeft dit
nagevraagd. Het laatste wat men heeft vernomen, is dat het
gemeentebestuur wel degelijk geïnteresseerd blijft.



Momenteel zit de beslissing echter on hold tot er duidelijkheid is
over het verdere verloop van dit dossier. Het gemeentebestuur
heeft ook dit dossier on hold gezet tot begin 2019, tot na de
aanstelling van het nieuwe gemeentebestuur.

Reacties:


Vanuit het personeel is duidelijk dat er toch elders parkeerplaats
zal moeten gezocht worden, want ook op straat parkeren veel
personeelsleden. Dus men wil de parkeerplaatsen gerust
opofferen voor groene ruimte en fietsparkeerplaatsen die liefst in
eigendom van de school zijn.



Vanuit het RUP zou het niet meer nodig om tot een aankoop over
te gaan opdat ze de quota kunnen halen voor de groenzone.



Bij een verkoop is de enige garantie het geld dat je in je handen
krijgt, de rest is nadien niet meer afdwingbaar.



Als het niet noodzakelijk is, moet de school haar patrimonium niet
verkopen.



Het personeel is wel voor een integratie van de parking in het
geheel want de parking zal toch moeilijk bereikbaar zijn. Er is dus
wel een bereidwilligheid om de parkeerplaatsen op te geven voor
een eigen groene ruimte met eventueel een parkeerplaats voor
gehandicapten en fietsenstalling voor leerkrachten.

Leerlingen:



Er is gediscussieerd op de leerlingenraad en men is daar ook tot
dezelfde consensus gekomen als de leerkrachten. Men wil groene
zone waar de school het voor het zeggen heeft.

Wat nu?


Er wordt gewacht om een advies te formuleren tot er duidelijkheid
is over alles. Het schoolbestuur komt terug met een duidelijk
voorstel.



Het schoolbestuur heeft de piste van verkoop gevolgd om een
behoud van parkeerplaatsen te kunnen garanderen, zij het op een
andere plaats, wellicht ondergronds. Als deze piste wordt verlaten
en de parkeerzone blijft in eigendom, is er geen compensatie van
de verloren parkeerruimte wanneer deze wordt omgevormd tot
een groenruimte (met of zonder fietsenstalling).

3. Varia:


Hoe komt het verslag op de website of via welk kanaal kan dit
gecommuniceerd worden?
Er kan een link komen naar het verslag op de website (rubriek
‘Participatie’.



De richting Humane Wetenschappen zou opnieuw kunnen
aangevraagd worden. De eerste stappen zijn hiervoor genomen.
De aanvraag moet binnen zijn tegen 30 november.
o De schoolraad geeft hiervoor een positief advies.



Welke ervaringen zijn er met Schoolware?
o Ouders ervaren dit als positief.
o Er is een verschil tussen het tijdstip waarop iets opgegeven is
en wanneer dit in de agenda verschijnt. Er zouden ook soms
taken verschijnen dit niet gemeld zijn in de klas.

Het is duidelijk dat taken en toetsen in de klas moeten
worden opgegeven. Leerlingen noteren deze ook in hun
planningsagenda.
Er kan bij sommige leerkrachten wel gepraat worden over de
taakbelasting. De vraag is om hierover een visie te
ontwikkelen die door iedereen gedeeld en gerespecteerd
wordt.
o Oudercontact plannen is goed verlopen voor de ouders.
Data volgend schooljaar:
o Maandag 11 februari 2019 om 20.00 u.
o Donderdag 23 mei 2019 om 20.00 u.

