
VERSLAG SCHOOLRAAD : 25-11-2019 
 

Aanwezig : Myriam Audenaert, Dominique Rummens, Joske Van Dijck, Peggy Holemans,  
         Mario Ceustermans, Ellen Vanwinkel, Davy Heremans, Nicole Alaerts 
 
Verontschuldigd : / 
 
Agenda :  1. Aanstellen nieuwe voorzitter schoolraad 
  2. Advies ‘Toetreding tot een scholengemeenschap basisonderwijs vanaf 2020-2021’ 
    
 

1. AANSTELLING NIEUWE VOORZITTER 

 
- Er is een unaniem akkoord om Peggy Holemans te benoemen tot nieuwe voorzitter. 

 

2. ADVIES ‘TOETREDING TOT EEN SG BASISONDERWIJS VANAF 2020-2021 

 
Volgend schooljaar op 1 september starten de nieuwe scholengemeenschappen. Omdat wij 
naast de scholen die nu SG De Parel vormen een nieuwe scholengemeenschap willen vormen 
met ook de andere basisscholen van Arcadia is er op elke school de goedkeuring (GUNSTIG 
ADVIES) van de schoolraad nodig. 
Vanaf 1 september zal de nieuwe scholengemeenschap bestaan uit: 

 VBS Ourodenberg  
 VBS Gelrode 
 VBS Houwaart 
 VBS Sancta Maria 
 VBS Sint-Jozefscollege 
 VBS Sjibke Betekom 
 VBS Ramsel 
 VBS Baal  
 VBS Tremelo 

Door het oprichten van een nieuwe schoolraad zijn er een aantal gevolgen voor het personeel. 
Zo kunnen de TADD'ers terecht in al deze school, maar ook leerkrachten die nu TADD zijn of 
worden in de SG van Baal-Tremelo en de SG van Ramsel kunnen hun recht op een plaats 
aanvragen. 
Naar de praktische werking binnen Arcadia is het een voordeel dat wij samen een 
scholengemeenschap vormen zodat op elke CODI (overleg directies) al de scholen 
vertegenwoordigd zijn. 
Ook naar het uitwerken van de lestijden zijn er op elke school soms enkele punten of lestijden 
over, die we dan op de CODI kunnen samen leggen en herverdelen naar de school waar deze 
goed besteed zijn of een nood is. 

 
 

Alle geledingen gaan unaniem akkoord en geven een gunstig advies. 
 
 
 
 

 



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 


