
VERSLAG SCHOOLRAAD : 24-09-2019 
 

Aanwezig : Myriam Audenaert, Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Jan De Wit, Anneke Vertommen, 
Nicole Alaerts 
 
Verontschuldigd : Mario Ceustermans, Ellen Vanwinkel, Dominique Rummens, Davy Hermans 
(wisselbeurt met Nicole Alaerts) 
 
Agenda :  1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
  2. Vertegenwoordiging per geleding? 
  3. Leerlingenaantallen 
  4. Personeelswijzigingen 
  5. Professionaliseringsplan 2019-2020 
  6. Opvolging renovatiewerken 
  7. Aanpassingen schoolreglement september 2019 
  8. Varia  
 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 13-06-2019 

 
- Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. VERTEGENWOORDIGING PER GELEDING 

 
Alle geledingen gaan akkoord met een afvaardiging van 2 leden per geleding. 
 
Leerkrachten: juf Joske en juf Peggy zullen deze taak opnemen. 
                       meester Jan zal de vertegenwoordiging op het OCSG en de reaffectatie-  
                       commissie verder opnemen. 
Lokale gemeenschap: Dominique Rummens en Myriam Audenaert 
 
Ouderraad: nog af te spreken  

  
Een nieuwe overeenkomst moet gemaakt worden met het nieuwe schoolbestuur: Arcadia 
Voor onze school zetelt Luc Testelmans in de nieuwe Raad van bestuur. 

 

3. LEERLINGENAANTALLEN op 24.09.2019 

 
kleuterschool :  103 

  lagere school :  199 

                TOTAAL :  302 
        

september 2018 KS: 96     LS: 202     totaal : 298 

 
4. PERSONEELSWIJZIGINGEN 

 
     K1: Sara Pauwels ipv Els Budts (VVP) 
   K3A: Lore Piscador (ziekteverlof Karine) 
     ondersteuning KS: 6/24 Zoë Nackaerts (in K2) 
     2B: Ianthe Laumen (ziekteverlof Liesbeth) 
     4A: Indra Wynants (duo-baan met Jan –> 1/2tijds preventie) 



     ondersteuning LS: 12/24 Indra Wynants (2B-4A-5A) 
                                            16/24 Sofie Jennes (1A en 3A) 
   secretariaat: Layla Sempels: 36/36 (ziekteverlof Bieke) 
     Davy Heremans: 12/24 directiefunctie (L.O. med. bijstand Nicole)  
                                         6/24 beleidsondersteuning, 4/24 zorg en 2/24 gym K1( vanaf januari) 

 

5. PROFESSIONALISERINGSPLAN 2019-2020 

 
Zowel op team-, directie- als op individueel niveau zullen vormingen gevolgd worden naargelang de 
interesses & noden. 
Samen met de collega’s van de scholengemeenschap wordt ZILL & wiskunde verder uitgediept. 
Met het eigen team wordt ZILL & oriëntatie op de wereld aangepakt.    
Binnen het kleuterteam worden kleuters procesgericht gevolgd binnen ZILL, ….. 
Al de opgestoken kennis wordt nadien doorgegeven aan de collega’s op de personeels-
vergaderingen. 
Professionaliseringsplan: zie bijlage 
 

 

6. OPVOLGING RENOVATIEWERKEN 

 
     Er is nood aan een extra lokaal voor de kleuters, we willen na de paasvakantie 7 klassen inrichten.   
    
     Eerste piste: volledig nieuw gebouw voor K0 met 2 klassen en een multifunctionele zolderruimte 
      .hiervoor is er aanvraag nodig bij AGION (ingediend nummer op een wachtlijst van +/- 14 jaar) 
      .VBS Tremelo heeft nog een geldig nummer, dit kunnen zij misschien niet gebruiken,  

 beslissing volgt eind november. 
.plaats: in de moestuin 
 

     Tweede piste: installeren van een containerklas 
      .welke keuze maken we? 

-een duurzame (duurdere) container, die heel wat jaren dienst kan doen 
-een tijdelijke tweedehandse container in afwachting van het nieuwe gebouw 

 .de bouwaanvraag werd sowieso ingediend 
.plaats: paviljoen verdwijnt - hier zou de container geplaatst worden 

 

7. AANPASSINGEN SCHOOLREGLEMENT SEPTEMBER 2019 

 
Zie bijlage. 
Deze items worden snel aangepast – het schoolreglement gaat dan op de website gezet worden 
met de (gemarkeerde) nieuwe items 
 

8. VARIA 

 
nihil 

 
Voorlopige agendapunten 5 maart 2020: 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

2. Leerlingenaantallen  

3. Personeelswijzigingen 

4. Telling 1 februari 2020 



5. Voorlopige gevolgen voor het lestijdenpakket 

6. Opvolging renovatiewerken 


