
VERSLAG SCHOOLRAAD : 15-06-2016 

 
Aanwezig : Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Nicole Alaerts, Mario Ceustermans, Myriam Audenaert, Anneke 

Vertommen, Ellen Van Winckel & Hilde Cumps. 

Verontschuldigd : Jan De Wit, Dominique Rummens 

 

Agenda :  1. Goedkeuring vorig verslag 

  2. Verwelkoming & voorstelling nieuwe leden ouderraad 
  3. Leerlingenaantallen 
  4. Personeelswijzigingen 
  5. Voorstel lestijdenpakket 
  6. Prioriteiten 2017-2018 
  7. Nascholingen 2017-2018 
  8. Vrije dagen en pedagogische studiedagen 2017-2018  
  9. Extra murosactiviteiten 2017-2018 
  10. Renovatiewerken onderbouw 
  11. Vergaderdata 2017-2018 
 

 

   

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

 
Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag d.d. 20-02-2017 & verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. VERWELKOMING & VOORSTELLING NIEUWE LEDEN OUDERRAAD 

 
Anneke Vertommen & Ellen Van Winckel zijn de nieuwe vertegenwoordigers vanuit de ouderraad.   Zij 
vervangen Thessa van Neste & Inge Mergaerts. 
 

3. LEERLINGENAANTALLEN  

 
Kleuterschool :  131 
Lagere school :  171 
 

TOTAAL :  302 
 

4. PERSONEELSWIJZIGINGEN 

 

 Zowel Elske Budts als Jan De Wit zijn omwille van ziekte afwezig t.e.m. 30-06-2017.  
 

5. VOORSTEL LESTIJDENPAKKET 2017-2018 

 
a) kleuterschool (162 lestijden) 
 

K0 28 2,5-jarigen 24 lestijden (start 2 kinderen + 9 kinderen uit K1) 

K1 34 3-jarigen 24 lestijden + 24 lestijden (25 kinderen tot 01-02-2018) 

K3 28 4-jarigen 24 lestijden 

K4 39 5-jarigen 24 lestijden + 24 lestijden 

 
Gym : 12 lestijden (6 groepen) – 5 groepen tot 01-02-2018 (tot dan 2 extra preventie-uren) 
Kinderverzorgster : 9/32 
TOTAAL : 156 lestijden 



Rest : 6/24 
Tot 1 februari 24/24 + 6/24 
 
KINDNIVEAU : 

 ondersteuning in de klassen bij specifieke noden 

 ondersteuning in de onthaalklas bij nieuwe instappers 

 ondersteuning zorgkleuters 
LEERKRACHTNIVEAU/KLEUTERSCHOOLNIVEAU 

 uitwerken van observatielijsten en kijkwijzers 

 uitwerken van groeilijnen en leerlijnen 

 extra leerkracht bij uitstappen 

 6/24 vervanging van klasleerkracht (versterken zorgteam) 

 hulp bij observaties in grote groepen 
 

b) lagere school (249 lestijden) 
 

1 29 24 lestijden 

2 34 24 lestijden + 24 lestijden 

3 29 24 lestijden 

4 33 24 lestijden + 24 lestijden 

5 27 24 lestijden 

6 26 24 lestijden 

 
Gym : (8 klassen), 12 lestijden 
Preventie : 3 lestijden = 3 plagelestijden 
Zwemmen : 3 lestijden 
Zorg/SES : 17 lestijden & 7 lestijden uit het pakket (SES-lestijden) 
TOTAAL : 214 lestijden 
 
Rest : 35/34 
 

11 lestijden voor eerste leerjaar. 

 KINDNIVEAU : schrijven, wiskunde, lezen, spelling 
LEERKRACHTNIVEAU : praktische ondersteuning (agenda/leesdoosjes), uitstappen, 
leerlingvolgsysteem 

5 lestijden + zwemmen voor derde leerjaar 

 KINDNIVEAU : wiskunde (4-sporen), spelling (2-sporen) 
 LEERKRACHTNIVEAU : uitstappen, zwemmen, leerlingvolgsysteem 

19 lestijden voor 5de leerjaar 

 CO-TEACHING !! 
 
“De leden van de schoolraad gaan akkoord met het voorstel lestijdenpakket 2017-2018.” 
 

6. PRIORITEITEN 2017-2018 

 

 ZILL (Zin in Leren, zin in Leven) 

 Muzische vorming 
 

7. NASCHOLINGEN 2017-2018 

 
Nascholingen mogen gekozen worden in kader van de vastgelegde prioriteiten.    Elke leerkracht kiest 
vormingen/nascholing waar zij/hij zich wil in verdiepen. 
 



8. VRIJE DAGEN & PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 2017-2018 

 
20-09-2017 : pedagogische studiedag 
04-10-2017 :  vrije dag 
22-11-2017 : vrije dag 
10-01-2018 :  pedagogische studiedag 
28-02-2018 : pedagogische studiedag 
30-04-2017 : vrije dag 
 

9. EXTRA-MUROSACTIVITEITEN & KLASUITGAVEN 2017-2018 

 
Lagere school heeft een maximum klasuitgave van 85 euro ; kleuterschool heeft een maximumuitgave van 45 
euro. 
Extra-murosactiviteiten heeft een maximum van 425 euro. 
De meeste activiteiten zijn vastgelegd zoals vorige jaren met uitzondering van Sportklassen Genk dat nu beperkt 
is tot 5 dagen. 
 

10. RENOVATIEWERKEN ONDERBOUW 

 
Om de 2 jaar kan een aanvraag ingediend worden bij Agion. 
De geplande werken zijn verschoven omdat in juli-augustus de straat wordt opgebroken.   Dus de 
renovatiewerken zullen gefaseerd verlopen : 

 in kleuterschool is vloer OK.   In krokusvakantie gaat marmoleum voorzien worden.   In de paasvakantie 
worden de ramen vervangen. 

 Bovenklassen : vloer, nieuwe ramen, elektriciteit, verlaagd plafond + verflaag.   Deze werken zijn 
voorzien voor de grote vakantie. 

 

11. VERGADERDATA SCHOOLJAAR 2017-2018 

 
Donderdag 21 september 2017 
Donderdag 1 maart 2018 
Dinsdag 12 juni 2018  telkens om 20.00 uur. 
 
 
verslag : hc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


