
VERSLAG SCHOOLRAAD : 20-02-2017 

 
Aanwezig : Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Jan De Wit, Myriam Audenaert, Dominique Rummens, Inge 

Mergaerts, Mario Ceustermans en Nicole Alaerts 
 

Verontschuldigd : Thessa van Neste, Hilde Cumps 

 

Agenda :  1. Verwelkoming nieuwe leden lokale gemeenschap 

  2. Goedkeuring vorig verslag 
  3. Doorlichting februari 2017 
  4. Leerlingenaantallen K.S. & L.S. 
`  5. Personeelswijzigingen 
  6. Telling 1 februari 2017 
  7. Voorlopige gevolgen voor het lestijdenpakket 
  8. Renovatiewerken 
  9. Aanpassingen schoolreglement n.a.v.de doorlichting 

10. Volgende vergadering & voorlopige agendapunten 

 

 

1. VERWELKOMING NIEUWE LEDEN 

 
We heten Myriam en Dominique, leden van de lokale gemeenschap, hartelijk welkom. 
Alle leden stellen zich voor. 
 

2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

 
Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag d.d. 19.09.2016 & verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. DOORLICHTING FEBRUARI 2017 

 
Focus KS: W.O. (voldoet) – Nederlands (voldoet) 
Focus LS: Wiskunde (voldoet) – Muzische vorming (voldoet niet) 
Processen: socio-emotionele ontwikkeling en rapporteringspraktijk 
Bewoonbaarheid-veiligheid-hygiëne (voldoet) 
Donderdag 23 februari: verifiëringsgesprek (bespreking van het ontwerpverslag) – het definitieve verslag volgt 
later… 
    

4. LEERLINGENAANTALLEN (op 01.02.2017) 

 
Kleuterschool :  118 
Lagere school :  171 
Totaal :   289 
 
We verwachten nog 13 kleuters in K0 
 

5. PERSONEELSWIJZIGINGEN 

 

 Juf. Debbie haar ouderschapsverlof stopte eind december, zij werkt tot 5 maart 11/24 in de KS, vanaf 6 
maar slechts 3/24 in onze school in combinatie met haar job in Betekom (in K0 en K1) 

 Juf Sarah (Meeuwsen) zal op 6 maart starten als ondersteuner in K0 voor 8/24 (vorige uren van Debbie) 

 Juf Ange kreeg nog uren bij in Gelrode (zij presteert bij ons nog 8/24 in 3B en 5/24 in 2A) 

 Juf Griet is zwanger en wordt sinds 9 januari vervangen door juf Julie (Vos). 



 Juf Marieke (Van Rompaey) zal vanaf 6 maart 12/24 aangesteld worden in de verworven instaplestijden, 
zij ondersteunt in K0 en K1 

 Vanaf 18 april komen er nog 5 instaplestijden bij (Sarah Meeuwsen?) 

 Op 1 mei werkt Els Budts 24/24 na haar ouderschapsverlof (Sarah verliest 12/24) 

 Vanaf 29 mei komen er nog 3 instaplestijden bij (Sarah Meeuwsen?) 
 

6. TELLING 01.02.2017 

 
Zie punt 4. 
KS: 7 kleuters meer dan op 01.02.2016 
LS: 1 leerling meer dan op 01.02.2016 
 

7. GEVOLGEN VOOR HET LESTIJDENPAKKET 

 
KS: we hebben nog één lestijd nodig om zes klassen in te richten – de rest overhevelen naar de LS? 
LS: ongeveer hetzelfde aantal ambten als vorig jaar 
 

8. OPVOLGING RENOVATIEWERKEN  

 
Volgend jaar  (zomer 2017) hopen we 6 klassen te renoveren: K0 – K1 – K2A – 2A – 3A – 1B. 
We voorzien nieuwe ramen en marmoleum in de kleuterklassen, 
nieuwe ramen, nieuwe vloer, verlaagd plafond en nieuwe elektriciteit in de lagere schoolklassen. 
Om de twee jaar kan elke vestigingsplaats een dossier indienen. Dus proberen we elk jaar op een andere locatie 
te verbouwen. 
Dit dankzij de opbrengst van Rock Werchter en de BSJ-jogging! 
 

9. AANPASSINGEN SCHOOLREGLEMENT n.a.v. de doorlichting 

 
Wettelijke items werden aangevuld of aangepast. We communiceren dit naar de ouders in september 2017. 
  

10. VERKIEZINGEN 

 
Om de 4 jaar moet de schoolraad opnieuw samengesteld worden. 
Leerkrachten worden verkozen uit het leerkrachtenteam. 
De ouderraadgeleding wordt gekozen uit de ouderraad. 
 

11. VOLGENDE VERGADERING & VOORLOPIGE AGENDAPUNTEN 

 
Volgende vergadering gaat door op maandag 01.06.2017 om 20.00 uur met als voorlopige agendapunten : 

1. goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. samenstelling schoolraad voor de periode april 2017- april 2021 
3. leerlingenaantallen 
4. personeelswijzigingen 
5. voorstel lestijdenpakket 
6. prioriteiten 2017-2018 
7. nascholingen 2017-2018 
8. vrije dagen/pedagogische studiedagen/extra-murosativiteiten 
9. vergaderdata 2017-2018 en voorlopige agendapunten september 2017 

 
 
verslag : jvd en na ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


