
VERSLAG SCHOOLRAAD : 13-06-2019 

 
Aanwezig : Myriam Audenaert, Joske Van Dijck, Peggy Holemans, Jan De Wit, Anneke Vertommen, 
Mario Ceustermans, Nicole Alaerts, Hilde Cumps 
 
Verontschuldigd : Ellen Vanwinkel, Dominique Rummens, Davy Hermans (wisselbeurt met Nicole 
Alaerts) 
 
Agenda :  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/meerdaagse activiteiten 
  8. Opvolging renovatiewerken 
  9. Klasuitgaven 
  10. Vergaderdata 2019-2020 & voorlopige agendapunten schoolraad 24-09-2019 
 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 19-02-2019 

 
- Correctie bij personeelswijzigingen : schrijfwijze Leila Sempels moet LAYLA zijn. 
- Er zijn geen andere bemerkingen bij het vorig verslag en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. LEERLINGENAANTALLEN 

 
- Op 01-02-2019 :  310 lln 
- Nu :   323 ingeschreven lln 
- Prognose :   lichte stijging 
- kleuterschool :  115 
  lagere school :  198 

              TOTAAL :  323 
 

3. PERSONEEL & -WIJZIGINGEN 

 
- Sommige ziekteverloven (Juf. Karine, Juf. Elske, Bieke) zijn verlengd tot einde schooljaar.   Het 

is een hele puzzel geweest om deze vervangingen in orde te brengen. 
- Juf. Liesbeth : ziekte omwille van gebroken vingers 
- Marina is in april/mei uitgevallen. 
- Juf. Nina enkele weken afwezig geweest omwille van klierkoorts. 

 

4. VOORSTEL LESTIJDENPAKKET 

 
a) Kleuterschool 

 
K0 40 2,5 jarigen 24 lestijden (start 3 kleuters en +/- 10 van °2016) 
K1 37 3-jarigen 24 lestijden + 24 lestijden (+/- 10 kinderen starten in K0) 
K2 28 4-jarigen 24 lestijden 
K3 35 5-jarigen 24 lestijden + 24 lestijden 



- gym : 12 lestijden (6 groepen) 
- kinderverzorgster : 9/32 
- 1/24 te kort voor 6 leerkrachten en 12/24 gym ; 1/24 overhevelen van lagere school 
- Instaplestijden na krokus : 16/24 
b) Lagere school 

 
1ste leerjaar  26+2  24 lestijden 
2de leerjaar  40  24 lestijden + 24 lestijden 
3de leerjaar  28  24 lestijden 
4de leerjaar  38  24 lestijden + 24 lestijden 
5de leerjaar  28  24 lestijden 
6de leerjaar  34  24 lestijden + 24 lestijden 

 
- gym : 13,5 lestijden (9 klassen) 
- zwemmen : 3 lestijden 
- zorg/SES : 18 lestijden & 6 lestijden uit het pakket  
- beleidsondersteuning : 6/24 
 
Er zijn nog 36/24 uren in te vullen. 
Het volgende voorstel werd gedaan door het team en ook goedgekeurd door Raad van Bestuur :  
 
K2 : + 6/24 
1A : + 12/24 
3A : + 6/24 
4A : + 4/24 
5A : + 6/24 
Zwemmen :  + 2/24 (waardoor 2 gymleerkrachten in het zwembad) 
 
“De leden van de schoolraad gaan akkoord met het voorstel lestijdenpakket 2019-2020.” 
 

5. PRIORITEITEN 2019-2020 

 
- ZILL & WO 
- KVS (kleutervolgsysteem)  & LVS (leerlingvolgsysteem) 
- MUZO (verderzetting Muzische ontwikkeling) 
- Speelplaatsafspraken & conflicthantering (o.a. Linto) 
- ICT (inzet tablets en chromebooks) 

 

6. NASCHOLINGEN 2019-2020 

 
Zowel op team-, directie- als op individueel niveau zullen vormingen gevolgd worden naargelang de 
interesses & noden. 
ZILL & wiskunde worden verder verdiept: met eigen team wordt oriëntatie op de wereld aangepakt.   
Binnen het kleuterteam worden kleuters procesgericht gevolgd binnen ZILL, ….. 
Al de opgestoken kennis wordt nadien doorgegeven aan de collega’s op de 
personeelsvergaderingen. 
 

7. VRIJE DAGEN/PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN/MEERDAAGSE ACTIVITEITEN 

 
a) pedagogische studiedagen 



02-10-2019 : ZILL + wiskunde 
20-11-2019 : visie van WO 
29-01-2020 : ZILL + ? SG 
11-03-2020 : Linto (onder voorbehoud)` 
06-05-2020 :  WO 

 
b) vrije dagen 

maandag 07-10-2019 
maandag 16-03-2020 

  
c) meerdaagse activiteiten 

* Boerderij K3 :   23-03-2020 & 24-03-2020 
* Genk (6de leerjaar) :  21-06-2020 t.e.m. 26-06-2020 
* Tentenkamp (4de leerjaar) : 25-06-2020 & 26-06-2020 
* Zeeklas (1ste graad) :  24-06-2020 t.e.m. 26-06-2020 
* Sleep-in K2 :   19-05-2020 + 20-05-2020 
(Na een weloverwogen beslissing wordt de Sleep-in K0 & K1 niet meer georganiseerd). 

 

8. OPVOLGING RENOVATIEWERKEN 

 
Naar toekomst toe willen we duurzamer denken wat betreft renovatiewerken. 

- Momenteel is men bezig met prijsopgaves van eventueel containerklas (rond +/- 50000 euro) 
- Nieuwbouw wordt enkel gesubsidieerd als je op wachtlijst staat en beschikt over een nummer.   

We hopen met de schaalvergroting gebruik te kunnen maken van een nummer van een andere 
school. 

- Een andere mogelijke piste : via andere vzw kunnen ook subsidies aangevraagd worden, 
vergunning is reeds aanwezig. 

In grote vakantie (begin juli vermoedelijk) zullen de bakgoten zowel aan de voor- als zijkant vernieuwd 
worden (zit in het project van de ramen). 
 

9. KLASUITGAVEN 

 
De klasuitgaven voor de kleuterschool werd op maximum 45 euro gesteld, voor de lagere school een 
maximum van 90 euro en aan de extra murosactiviteiten een maximum van 440 euro. 
 

10. VERGADERDATA 2019-2020 

 
Dinsdag 24-09-2019  
Donderdag 05-03-2020 
Donderdag 11-06-2020 telkens om 20.00 uur 
 
Voorlopige agendapunten SR 24-09-2019 : 

- goedkeuring vorig verslag 
- leerlingenaantallen 
- personeelswijzigingen 
- nascholingsbeleid 
- opvolging renovatiewerken 
- aanpassingen schoolreglement 2018 

 
verslag : hc 


