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Verslag schoolraad   
Aanwezigen:  
Josiane Van Dijck, Peggy Holemans (schoolteam) 
Ellen Vanwinkel, Mario Ceustermans (ouderraad) 
Myriam Audenaert, Dominique Rummens (lokale gemeenschap) 
Nicole Alaerts (directie), Davy Heremans (directie) 
 
 
1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 
 
2. Leerlingenaantallen KS: 134 LS: 197 totaal: 331 (zie evolutie in bijlage) 
De evolutie toont telkens de telling op 1 februari.  
Afhankelijk van de instapdatum van de jongste kleuters schommelt het aantal wat. 
 
3. Personeelswijzigingen  
.Juf Sara (K1B) is zwanger en werd vervangen door juf Ines Maes. 
.Sinds de heropstart is de containerklas in gebruik genomen, door K1B. 
.K0 is gesplitst sinds de heropstart, de oudste 15 kleuters van KO zitten bij juf Ianthe in het ‘Jip en  
 Janneke’-klasje. 
.Door corona heeft het schoolbestuur beslist dat leerkrachten die op 2 scholen werken, op 1 school  
 moeten werken. Daardoor werkt meester Branco voltijds in Ourodenberg en Sofie Hoydongs voltijds  
 in Sancta Maria Aarschot. 
.Angie Van Goethem is in juni halftijds aangesteld in NIV-oren. Zij ondersteunt voornamelijk in de 3de 
graad. 
 
 
4. Voorstel lestijdenpakket (zie bijlage) 
Kleuterschool 
Start met 6 klassen (K0, K1A+B, K2A+B, K3) 
16 uur in te vullen tot K0 te groot wordt. 
Vermoedelijk schuiven de oudste kleuters na de kerstvakantie door naar K1. 
Met extra instaplestijden na de paasvakantie K0B opstarten. (16 + 8?) 
Nodig om extra uren van de LS over te hevelen? Niet nodig, tenzij de instaplestijden te laat komen 
(als er bv veel kinderen op het einde van het schooljaar instappen) 
 
Voorstel vanuit de KS om 16 uur in te zetten 

 Trekker voor het opbouwen van de hoekenfiches en groeilijnen met zill-doelen. 
Thuiswerk (voorbereiding) 

 Overlegtijd voor de klassen per leeftijd tijdens gymlessen. (6 uur) 

 Zorgjuf in de klas voor kinderen met extra noden. (4u + 2u plagelestijden) 

 Ondersteuning (K3 6 uur) 

 Ondersteuning K0 als de klas te groot is 
 
Lagere school 
9 klassen 

L1 34 lln  24 lestijden + 24 lestijden 
L2 28 lln 24 lestijden + …/24 ondersteuning  
L3 41 lln 24 lestijden + …/24 ondersteuning + 24 lestijden 
L4 28 lln 24 lestijden + …/24 ondersteuning 
L5 38 lln 24 lestijden + 24 lestijden +…/24 ondersteuning 
L6 28 lln 24 lestijden + …/24 ondersteuning 
 
gym:  13.5 lestijden  (9 klassen) 
zwemmen: 3 lestijden + 2 lestijden (later K0 ?) 
zorg/SES: 18 lestijden en 6 lestijden uit het pakket (SES-lestijden) 
beleidsondersteuning 9/24 
aanvangsbegeleiding: 3/24 
ondersteuningsuren: 33/24 
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Voorstel vanuit de LS om 33 uur in te zetten 

 6/24 ondersteuning in 2A, 4A en 6A (18/24) 

 3/24 ondersteuning in 3A, 3B? en 5B? (9/24) 

 6/24 zorg/ondersteuning waar nodig (6/24) 
 
Het voorstel van het lestijdenpakket wordt unaniem goedgekeurd. 
 
5. Aanpassingen schoolreglement 2020 (zie bijlage) 
Al de aanpassingen van het schoolreglement werden overlopen. 
 
6. Prioriteiten 2020-2021 (zie bijlage) 
De prioriteiten van dit schooljaar zijn door corona-maatregelen nog niet volledig afgerond.  
Daardoor gaan we volgend schooljaar verder aan de slag met de prioriteiten van dit schooljaar. 
 
7. Nascholingen 2020-2021  
De nascholingen worden in functie van de prioriteiten uitgewerkt. 
Op de volgende schoolraad in september wordt dit verder besproken. 
 
8. Maximumfactuur (planning klasuitgaven – zie bijlage) 
Overzicht van de uitgaven per klas, met een maximum van €45 in de KS en €90 in de LS. 
Voor meerdaagse uitstappen is het bedrag verhoogd naar €445. 
 
9. Vrije dagen/pedagogische studiedagen/meerdaagse activiteiten (zie bijlage) 

 Vrije dagen 2020-2021 
 maandag 5 oktober 2020 
 maandag 15 maart 2021 
 

 Pedagogische studiedagen 2020-2021 
 woensdag 30 september 2020 
 maandag 16 november 2020 (scholengemeenschap) 
 woensdag 27 januari 2021 
 woensdag 10 maart 2021 
 

 Meerdaagse activiteiten 
13-15 oktober 2020  zeeklas (tweede en derde leerjaar) 
8-9 februari 2021 boerderijklas (K3 en 1e leerjaar) 

 11-12 mei 2021  sleep-in (K2 en K3 
 24-25 juni 2021  kasteelklas (4e leerjaar) 
 24-29 juni 2021  sportklas (6e leerjaar) 
 …………………  inhaal’klas’ (5e leerjaar) 
 
10. Opvolging containerklas 
De containerklas is tijdens de paasvakantie geplaatst volgens planning. 
Nadien werd de klas ingericht met nieuw meubilair. Sinds 2 juni is de klas in gebruik genomen door 
K1B.  
Samen met een volgend project (nieuwbouw KS en heraanleg speelplaatsen) wordt de speelplaats 
afgewerkt. 
 
11. Vergaderdata 2020-2021 
17 september om 20 uur 
25 februari om 20 uur 
19 juni om 20 uur 
 
Voorlopige agendapunten september 2020 

  1. goedkeuring verslag vorige vergadering 

   2. leerlingenaantallen  

  3. personeelswijzigingen  

  4. professionaliseringsbeleid 

  5. opvolging renovatiewerken 
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