
VERSLAG SCHOOLRAAD : 01-03-2018 
 

Aanwezig : Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Jan De Wit, Nicole Alaerts,  Mario Ceustermans, Anneke 

Vertommen, Dominique Rummens, Myriam Audenaert, Hilde Cumps. 
 
Verontschuldigd : Ellen Vanwinkel 
 

Agenda :  1. Goedkeuring verslag vergadering 21-09-2017 

  2. Leerlingenaantal K.S. & L.S. 
`  3. Personeelswijzigingen 
  4. Telling 1 februari 2018 
  5. Voorlopige gevolgen voor het lestijdenpakket 
  6. Opvolging renovatiewerken 
  7. BOS-opvolging 
  8. LOC 
  9. Varia 
          10. Volgende vergadering & voorlopige agendapunten 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING 21-09-2017 

 
Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag & verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. LEERLINGENAANTAL K.S. & L.S. 

 
Kleuterschool :  120 
Lagere school :  179   

Totaal :   299    

 
Verwachte instappers : 4 na paasvakantie, 1 na O.L.Hemelvaart, 4 in september 2018. 
 

3. PERSONEELSWIJZIGINGEN 

 

 Juf. Griet Vangeel  (K3B) is terug na zwangerschapsverlof & ouderschapsverlof.   Instaplestijden : 2 uur, 
worden aan kinderverzorgster gegeven : totaal 3 uur. 

 Juf. Annick (K0) wordt ondersteund door een vrijwilligster die na een lange ziekte wil re-integreren. 

 Op 16-04-2018, na de paasvakantie, zal Juf. Nicole halftijds loopbaanonderbreking nemen voor 
medische bijstand beide ouders.  In principe zou dit kunnen voor een periode van 4 jaar.  Mr. Davy die 
momenteel preventiewerk doet & halftijds gymleerkracht is, zal met juf. Nicole een tandem vormen voor 
deze directiefunctie. 

 

4. TELLING 1 FEBRUARI 2018 

 
Kleuterschool :  117 
Lagere school :  179     

Totaal :   296    

 

5. VOORLOPIGE GEVOLGEN VOOR HET LESTIJDENPAKKET 

 
Kleuterschool : 117 kleuters op 01-02-2018 resulteert in 6 klassen en …./24: 
K0 : 40 (?) kleuters (2 klassen) 
K1 : 28 kleuters 



K2 : 35 kleuters (2 klassen) 
K3 : 28 kleuters 
 
Lagere school : 179 kleuters op 01-02-2018 resulteert in 9 klassen en …./24 : 
1ste : 39 lln  (2 klassen) 
2de : 29 lln 
3de : 37 lln  (2 klassen) 
4de : 28 lln 
5de : 33 lln  (2 klassen) 
6de : 26 lln 
 

6. RENOVATIEWERKEN BOVENBOUW 

 

 Oorspronkelijke planning : vervanging van ramen voor 6 klassen & leggen marmoleum 3 klassen,  
elektriciteit/vloer/plafond 3 klassen. De kosten hiervoor liggen 70.000 euro boven budget.  

 Planning nu : vervanging ramen van gans het blok (8 klassen) met uitzondering van klas ‘Jip & 
Janneke’ + vervanging van dakgoten tot we aan vooropgesteld budget komen (125.000 euro excl. BTW, 
tot daar gaat plafond van de ‘verkorte procedure’). 
 

7. BOS-OPVOLGING 

 
Juf. Nicole licht de stand van zaken rond BOS (= bestuurlijke optimalisatie & schaalvergroting) van de vzw 
Arcadia toe : o.a. werkgroep missie-visie, werkgroep communicatie, het organogram en brief naar leerlingen & 
ouders van de verschillende deelnemende scholen werden toegelicht. 
 

8. LOC 

 
LOC (= lokaal onderhandelingscomité) is ontbonden.  Er was geen kandidaat vervanger. 
 

9. VARIA 

 
Zandbak (speeltuin) : is al een tijdje afgesloten omdat er stukken golfplaten op de bodem waren gevonden en 
men geen risico’s wilde nemen i.v.m. mogelijke aanwezigheid van asbest. 
IDEWE/IBEVE werd hiervoor gecontacteerd en er werd een zandstaal genomen. Er werd geen asbest 
aangetroffen in het zand. Er zal preventief 30 cm worden afgegraven en de nog aanwezig platen worden 
professioneel verwijderd. 
Daarna kan de speeltuin terug opengesteld worden en de zandbak vernieuwd. 

 

10. VOLGENDE VERGADERING & VOORLOPIGE AGENDAPUNTEN 

 

Volgende vergadering gaat door op  MAANDAG !!!! 12-06-2018 om 20.00 uur met als voorlopige 

agendapunten : 
1. goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. leerlingenaantallen 
3. personeelswijzigingen 
4. voorstel lestijdenpakket 
5. prioriteiten 2018-2019 
6. nascholingen 2018-2019 
7. vrije dagen/pedagogische studiedagen/extra-murosactiviteiten 
8. vergaderdata 2018-2019 en voorlopige agendapunten vergadering september 2018. 

 
verslag : hc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


