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ONTWERP

DEFINITIEF

1. Situering
Bij het begin van het schooljaar werden ouders in sommige klassen geconfronteerd
met de vraag om materiaal (stylo’s, stiften, kleurpotloden, lat, scherper, gom, …)
aan te kopen voor de kinderen. Dit verzoek werd evenwel niet in alle klassen
gedaan en de motivatie voor dit verzoek was ook niet duidelijk tijdens de infoavond.
Het schoolreglement (blz 15) voorziet het volgende:
“Naar aanleiding van de omzendbrief ivm de kosteloosheid van het basisonderwijs
ontvangen de leerlingen van het 1e leerjaar en de nieuw ingeschreven leerlingen bij het
begin van het schooljaar een basispakket van benodigdheden die wettelijk voorgeschreven
zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Dit pakket omvat :
- 4 balpennen (blauw, rood, groen en zwart)
- 1 lat (30 cm)
- 1 geodriehoek
- 1 potlood
- Map(pen)/klasseur/bestekmap … is afhankelijk van leerjaar tot leerjaar.
Bij dit pakket wordt er van uit gegaan dat de leerling deze zaken zelf bijhoudt en eveneens
thuis kan gebruiken bij het maken van huistaken. Deze materialen worden éénmalig aan
ieder kind uitgedeeld. Indien één van deze zaken stuk of verloren is dient de leerling
(ouders) dit zelf te vervangen. Balpennen die leeg zijn worden ingeleverd en vervangen
door een nieuwe.
Per leerjaar zijn er pakketten beschikbaar om in de klas te gebruiken:
- Rekenmachine (5e en 6e leerjaar)
- Passers (4e, 5e en 6e leerjaar)
- Geodriehoek (3e t.e.m. 6e leerjaar)
- Kleurpotloden (1e t.e.m. 6e leerjaar) voor 1ste leerjaar 3-kantige kleurpotloden
- Stiften (1e t.e.m. 6e leerjaar)
- Pritt (1e t.e.m. 6e leerjaar)
- Pattex (1e t.e.m. 6e leerjaar)
- Scharen (1e t.e.m. 6e leerjaar)
- Kleefband (1e t.e.m. 6e leerjaar)”
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Ondanks het schoolreglement vinden er dus verschillende interpretaties plaats en
vult elke leerkracht deze regeling over aankoop schoolmateriaal in naar gelang van
zijn/haar behoefte.

2. Stand van zaken
De ouderraad kreeg hierop reacties van verschillende ouders die de vraag stelden
of dit verzoek ook voor alle klassen geldt en of dit niet indruist tegen de
omzendbrief. Daarnaast vinden sommige ouders het eigenaardig dat het
schoolreglement uitgaat van het principe van een individueel materiaalpakket
voor iedereen, waar dit in praktijk dus niet het geval is.
De directie informeerde de ouderraad tijdens de vergadering van 25 oktober 2012
dat elke kind in het eerste jaar een basispakket krijgt dat zij op het einde van elk jaar
mee naar huis krijgt. Bedoeling is om dit basispakket gedurende 6 jaar te gebruiken.
Daarnaast wordt er materiaal (geodriehoek, passer, …) ter beschikking gesteld van
de leerlingen dat voornamelijk in de klas blijft.

3. Advies ouderraad 23 oktober 2012 (ontwerp)
De ouderraad stelt voor om het schoolreglement op een uniforme wijze na te
leven. Zo moeten ouders ook kunnen aangesproken worden als materiaal wordt
stukgemaakt, en moeten niet alle ouders verplicht worden om elk nieuw schooljaar
nieuw materiaal aan te kopen.

4. Stand van zaken 25 oktober 2012 (overleg directie)
Het schoolreglement zal in die zin aangepast worden dat het basispakket bestaat
uit 2 balpennen (blauw en groen), 1 lat (30 cm), 1 potlood. Al het ander materiaal
wordt in de klas ter beschikking gesteld en niet meegegeven aan de leerlingen.

5. Publicatie advies
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