
VERSLAG SCHOOLRAAD : 12-06-2018 

 
Aanwezig : Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Nicole Alaerts, Davy Heremans, Mario Ceustermans, Myriam 

Audenaert, , Ellen Van Winckel. Jan De Wit,  Dominique Rummens 

Verontschuldigd : Anneke Vertommen, Hilde Cumps. 

 

Agenda :  1. Goedkeuring vorig verslag 

  2. Leerlingenaantallen 
  3. Personeelswijzigingen 
  4. Voorstel lestijdenpakket 
  5. Prioriteiten 2018-2019 
  6. Nascholingen 2018-2019 
  7. Vrije dagen en pedagogische studiedagen 2018-2019 
  8. Extra murosactiviteiten 2018-2019 
  9. Renovatiewerken onderbouw en speeltuin 
   10. Varia 
  11. Vergaderdata 2017-2018 
 

 

   

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

 
Er zijn geen bemerkingen bij het vorig verslag d.d. 01-03-2018 & verslag wordt goedgekeurd. 
 

 

2. LEERLINGENAANTALLEN  

 
Kleuterschool :  125 
Lagere school :  179 
 

TOTAAL :  304 
 

3. PERSONEELSWIJZIGINGEN 

 

 Sinds 16 april 2018 werkt Nicole Alaerts (directeur) halftijds, sindsdien vormt zij een tandem met Davy 
Heremans. 

 Zowel Elske Budts (K1), Liesbeth Van Goubergen (2B) als Sofie Jennes (ondersteuner OB) zijn omwille 
van ziekte afwezig. 
 

4. VOORSTEL LESTIJDENPAKKET 2018-2019 

 
Leerkrachtenplatform: 
 
Vanaf volgend schooljaar wordt het leerkrachtenplatform opgericht. Onze scholengemeenschap heeft zich 
ingeschreven om vanaf 1 oktober 2018 te starten in het platform. Voor onze school hebben we recht om 21/24 
iemand in dienst te nemen. Deze leerkracht (kleuter of lagere school) zal ingezet worden om vervangingen te 
doen binnen de scholengemeenschap, met een richtlijn van 85% vervangingen gedurende het schooljaar. De tijd 
dat er geen vervangingen zijn, mag deze leerkracht extra ingezet worden op onze school. 
 
  



Kleuterschool:  
K0 35 2,5-jarigen 24 lestijden + 24 lestijden (start 5 kleuters + 5 van °2015)  
K1 28 3-jarigen  24 lestijden (-> 5 kinderen starten in K0) 
K2 34 4-jarigen  24 lestijden + 24 lestijden 
K3 28+1 5-jarigen  24 lestijden  
 
gym: 12 lestijden   ( 6 groepen waarvan 5 tot +/- maart)  
kinderverzorgster: 9/32  
 
rest: 5/24 -> overhevelen naar de lagere school 
24/24 gebruiken van K0 tot +/-  maart -> ondersteuning K3 halftijds – ‘school’niveau-werk –  
                                                                 ondersteuning taalzwakke kleuters – begeleiden op uitstappen 
2/24 gym gebruiken tot maart –> zwemmen ondersteunen van 2-4-6 
 
Lagere school:  
1  40+4   24 lestijden + 24 lestijden 
2  28 24 lestijden  
3  34 24 lestijden + 24 lestijden 
4  28 24 lestijden  
5  33+1 24 lestijden + 24 lestijden 
6  26+2 24 lestijden 
 
gym:  13.5 lestijden  (9 klassen) 
preventie en beleidsondersteuning: 4 lestijden  
zwemmen: 3 lestijden 
zorg/SES: 18 lestijden en 6 lestijden uit het pakket (SES-lestijden) 
 
rest: 23/24 (inbegrepen 5/24 overheveling uit KS en 2/24 plagelestijden) 
hoe inzetten? 
 13/24 ondersteuning voor 6A 
 5/24 ondersteuning voor 2A 
 5/24 ondersteunng voor 4A 
 
“De leden van de schoolraad gaan akkoord met het voorstel lestijdenpakket 2018-2019.” 
 

5. PRIORITEITEN 2018-2019 

 

 ZILL (Zin in Leren, zin in Leven) 
Volgend schooljaar gaan we de ZILL-doelen implementeren in onze werking. Als eerste stap worden de 
doelen geregistreerd in de nieuwe digitale agenda (Smartschool). Dit geeft ons ook de mogelijkheid om 
overzichten te bekijken om zo onze werking te bewaken. 
 

 Muzische vorming 
We zijn met Kristof Dupont een muzisch (verbeter)traject gestart voor 2 schooljaren. Volgend schooljaar 
gaan we verder met hem op stap in een muzisch jaar. 
  

 Smartschool 
Naast de agenda gaan we ook van start met Intradesk (documentenbeheer), een kalender en 
afwezigheidsregistratie. 

 
 
 

 
 



6. NASCHOLINGEN 2018-2019 

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

7. VRIJE DAGEN & PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 2018-2019 

 
19-09-2018 : pedagogische studiedag MUVO ‘Kunst en beschouwen’  
10-10-2018 : pedagogische studiedag MUVO ‘Leerplan dans’  
26-11-2018 : vrije dag 
23-01-2019 :  pedagogische studiedag SG ‘Zill en taal’ 
11-02-2019 : vrije dag 
20-02-2019 : pedagogische studiedag MUVO (eigen school) 
20-03-2019 : pedagogische studiedag MUVO ‘Zill en wiskunde’ 
 

8. EXTRA-MUROSACTIVITEITEN & KLASUITGAVEN 2018-2019 

 
Lagere school heeft een maximum klasuitgave van 85 euro ; kleuterschool heeft een maximumuitgave van 45 
euro. 
Extra-murosactiviteiten heeft een maximum van 435 euro. 
De meeste activiteiten zijn vastgelegd zoals vorige jaren met uitzondering van Sportklassen Genk dat nu beperkt 
is tot 5 dagen. 
 

9. RENOVATIEWERKEN ONDERBOUW 

 
Om de 2 jaar kan een aanvraag ingediend worden bij Agion. 
De geplande werken zijn vorig jaar verschoven wegens de werken aan de Kerkstraat.    

 Het dossier van de ramen voor de OB ligt in de aanbestedingsfase. Op 15 juni wordt dit afgerond en 
gaat het dit ter goedkeuring naar Agion. Na goedkeuring kunnen er verdere afspraken gemaakt worden 
met de aannemer. 

 Voor de speeltuin is een extra Agiondossier aangelegd. Ondertussen is er goedkeuring voor de sanering 
en heropbouw van de zandbak. De werken starten op 10 juli. 

 Voor het grote afdak van de onderbouw en kleuterspeelplaats wordt een offerte aangevraagd om een 
idee te hebben van de kostprijs. De ouderraad bekijkt daarna met de school op welke termijn een 
(ver)nieuw(d) afdak mogelijk is. 

 
 

10. VARIA 

 
Geen varia 
 

11. VERGADERDATA SCHOOLJAAR 2018-2019 telkens om 20.00 uur. 

 
Donderdag 18 september 2018 
Donderdag 19 februari 2019 
Dinsdag 13 juni 2019   
 
 
verslag : dh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


