
VERSLAG SCHOOLRAAD : 19-02-2019 

 
Aanwezig : Joske Van Dijck,  Jan De Wit,  Ellen Vanwinkel, Myriam Audenaert, Nicole Alaerts, Hilde Cumps. 

 
Verontschuldigd : Anneke Vertommen, Peggy Holemans, Mario Ceustermans, Dominique Rummens, Davy 
Hermans (wisselbeurt met Nicole Alaerts) 
 

Agenda :  1. Goedkeuring vorig verslag 

  2. Leerlingenaantal K.S. & L.S. 
`  3. Personeelswijzigingen 
  4. Telling 1 februari 2019 
  5. Voorlopige gevolgen voor het lestijdenpakket 
  6. Opvolging renovatiewerken  
  7. Varia 
  8. Volgende vergadering & voorlopige agendapunten 

 

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 18-09-2018  

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

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

 
Kleuterschool :    113  (stabiel) 
   
Lagere school :   197  (in groei) 
 

Totaal :    310    

 
 

3. PERSONEEL & -WIJZIGINGEN 

 

 Vanaf 1 oktober 2018 : Juf. Elske & Juf. Karine halftijdse tewerkstelling & samen in duobaan in K3.    
Steffi Coen doet nu de job van Juf. Elske (ondersteuning in de KS) +later KOB 

 Eind november 2018 : Bieke Van den broeck in ziekteverlof tot krokusvakantie.  Zij wordt voor 12/36ste 
vervangen door Carla Vahamel & voor 25/36ste door Leila Sempels.  Op 01-01-2019 is er 5/36ste 
bijgekomen. 

 Begin december 2018 werd Els Budts (K3) vervangen door Dorien Wouters, die op haar beurt omwille 
van zwangerschap vervangen werd door Lore Piscador. 

 Juf. Karine (K3) zal afwezig zijn tot paasvakantie en wordt vervangen door Phaedra De Potter. 

 Jessica Pironet : ondersteuning 4de leerjaar is terug aan de slag  na haar blessure sinds 01-02-2019. 
 
 

4 & 5.  TELLING 01-02-2019 & GEVOLGEN VOOR LESTIJDENPAKKET 

 
Kleuterschool : 113   (aanstelling 6 leerkrachten is gewaarborgd) 
Lagere school :  197   (groei van 20 kinderen) 
 

- Op dit ogenblik zijn er in K3 : 27 (-1) kleuters.   Worden dit 2 klassen ? 
- Eerste leerjaar : meeruren (dankzij de groei) beginnen te tellen.   Er wordt gewacht wat de groei gaat 

zijn, wordt dus nog open gehouden en op dit moment worden en nog geen knopen doorgehakt. 
  K0 capaciteit optrekken of 1ste leerjaar splitsen?  
- Aanpassingen mogen steeds aan LOP  aangevraagd worden.  Dus voorlopig afwachten. 



6. RENOVATIEWERKEN  

 
De 2 lopende projecten werden afgerond, m.n. : 

- in herfstvakantie werd het raamwerk met dubbele beglazing voorzien in de OB en KS; 
- zandbak werd vernieuwd.  

Volgende projecten : 
- 2 traphallen BB worden aangepakt.  1ste traphal wordt doorgetrokken tot zolder. 
- oude dak BB wordt er afgehaald en voorzien van een nieuw dak 
- vervanging plafonds in nog 3 klassen van de BB 
- aanpak van de stookplaats van de BB 
- scheiding van riolering beide schoolgebouwen 
- vernieuwing van bakgoten van de OB/KS langs de speelplaatskant en voorgevel 

Deze nieuwe projecten zijn voorzien voor grote vakantie maar misschien niet haalbaar. 
Renovatiewerken werden gepland tot 2030 in een masterplan. 
 

7. VARIA 

 
- Via de ouderraad werd aangegeven dat ouders klagen dat het secretariaat van de VBO-school vaak 

onbemand is (secretaresses waren beiden ziek – directie heeft heel wat vergaderingen) 
- Hilde Cumps geeft aan dat ze (na 15 jaar) vanaf september 2019 wenst te stoppen als 

vertegenwoordiger lokale gemeenschap in schoolraad. 
 

8. VOLGENDE VERGADERING & VOORLOPIGE AGENDAPUNTEN 

 
Volgende vergadering gaat door op MAANDAG 13-06-2019 om 20.00 uur met als voorlopige agendapunten : 

1. goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. leerlingenaantallen 
3. personeelswijzigingen 
4. voorstel lestijdenpakket 
5. prioriteiten 2019-2020 
6. nascholingen 2019-2020 
7. vrije dagen/pedagogische studiedagen/extra-murosactiviteiten 
8. vergaderdata 2019-2020 
9. voorlopige agendapunten vergadering september 2019 

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


