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          24 juni 2021 

Verslag schoolraad   
 

Aanwezigen: Josiane Van Dijck en Peggy Holemans (schoolteam) 

                     Tina Herbiest en Ellen Vanwinkel (ouderraad) 

                     Dominique Rummens (lokale gemeenschap) 

                     Nicole Alaerts (directie) 

 

Verontschuldigd: Mario Ceustermans (lokale gemeenschap) 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

  In orde 

 

2. Leerlingenaantallen op 24.06.2021 

  KS: 138  LS: 206 totaal: 344 

 

3. Personeelswijzigingen:  

op 19/04/2021 :  

K0 gesplitst: juf Lore in K0B (15 oudste instappers) 

5 instaplestijden: 1 voor Lies Craenen kleuterturnen  

                3 voor Sabrina Pelgrims (omgezet in 5/32 kinderverzorging)  

       -> later voor Pia Sempels 

                               1 voor Marijke Boeckx (2/32 kinderverzorging) 

   9/24 bijsprong  uren : Ianthe Laumen + KV elke week tot 12/24 

  op 17/05/2021: 

  instaplestijden 11/32 kinderverzorgster Kelly Van Geel (Pia lukte niet) tot 15/6 

vanaf 16/6 kleuterjuf Ann-Sophie 7/24 instaplestijden en aangevuld tot voltijds 

met korte vervangingseenheden 

 

4. Capaciteitswijziging 1e leerjaar  

aanvraag inschrijving van 5 nieuwe leerlingen voor dit leerjaar 

bevraging en toestemming Raad van Bestuur Arcadia en LOP Aarschot 

splitsen klas (28 kinderen K3 + 5 nieuwe leerlingen + 1 zittenblijver = 34) in 1A en 1B 

herschikken zorg en ondersteuning in de LS 

 

5. Voorstel lestijdenpakket 

       Kleuterschool:  

K0 18 2,5-jarigen  24 lestijden  

K1 39 3-jarigen  24 lestijden (15 kinderen starten in K0 tot 24/12) 

K2 39 4-jarigen  24 lestijden + 24 lestijden 

K3 36 5-jarigen  24 lestijden – 24 lestijden 

 

gym: 12 lestijden + 2 extra vacante lestijden  ( 6 groepen + 1 groep)  

kinderverzorgster: 9/32  

Voorstel: 8 uur overhevelen vanuit de LS 

    1e trimester: 6 klasgroepen en 18 uur ondersteuning 

       vanaf januari: 7 klasgroepen ( K1 gesplitst : 18 uur + 1 dag korte vervanging/week)  

+ 2/24 gym 
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Lagere school:  

1A en 1B 34    

2A en 2B 38  

3A  28   

4A en 4B 42   

5A  28  

6A en 6B 36  

  Voorstel: 3A en 5A krijgen elk 6 uur ondersteuning 

de resterende uren (11 ?) worden zorguren en flexibel ingezet waar 

noden zijn bij kinderen 

  Er komen nog uren bijsprong (9?) en uren ICT extra (digisprong) 

 

6. Aanpassingen schoolreglement (zie bijlage) 

Belangrijkste wijzigingen:  

- taalscreening bij de start van de derde kleuterklas ipv in het eerste leerjaar 

- de klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de  

  overgang van kleuter naar lager onderwijs. 

 

7. Prioriteiten 2021-2022 

Er werd een online vragenlijst doorgestuurd. We overliepen de resultaten met het team 

W.O. 

Volgend schooljaar verder opnemen. Nog meer bekijken op de klasvloer (pedagogisch 

begeleider Paul Temmerman inschakelen?) 

KVS/LVS 

Vooral bij KVS nog enkele to do’s. Dit kunnen we nog verder optimaliseren 

 

Evalueren en rapporteren 

Nog veel noden. Vooral bij LS de overstap met het rapport naar smartschool verder 

aanpakken. 

Schrijfmotoriek en pengreep 

Iets waar we altijd attent op blijven. Hoeft niet met het volledige team opgenomen te 

worden. We kunnen gerichter werken (bv bijscholingen voor leerkrachten die hier mee 

bezig zijn). 

Conflicthantering 

Verder optimaliseren. Zichtbaar maken op school, praktisch naar de kinderen toe 

vertalen. 

Navorming Connect? 

ICT en media 

Hoe zullen we de middelen van de overheid inzetten (digisprong) + hoe verantwoorden we 

onze keuzes? 

Wat vraagt ZILL op vlak van mediaontwikkeling? 

Verdiepen hierin via navorming… 

WIFI optimaliseren 

 

8. Navormingen  

We zoeken navormingen die passen bij de prioriteiten. 

Het professionaliseringsplan wordt in september voorgelegd aan de schoolraad. 
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9. Planning klasuitgaven (zie bijlage) 

Kasteelklassen worden georganiseerd in de tweede graad (fietstweedaagse met 

overnachting in een jeugdherberg in Westerlo). 

We blijven steeds mooi binnen de maximumfactuur. 

 

10. Vrije dagen/pedagogische studiedagen/meerdaagse activiteiten 2021-2022 

vrije dagen  woensdag 6 oktober 2021 

   vrijdag 12 november 2021 

   woensdag 2 februari 2022 

 

pedagogische studiedagen woensdag 22 september 2021 

     maandag 14 februari 2022 (scholengemeenschap) 

     woensdag 9 maart 2022 

     woensdag 4 mei 2022 

 

meerdaagse activiteiten 24-25 januari 2022 boerderijklas (K3) 
     24-25 mei 2022 sleep-in K2 

22-24 juni 2022  zeeklas (1e en 2e leerjaar) 

22- 23 juni 2022      kasteelklas (3e en 4e leerjaar) 

     24-29 juni 2022 sportklas (6e leerjaar) 

 

11. Opvolging renovatiewerken 

Start werken BB vanaf 28/6 : stellingen worden geplaatst, dak wordt gesloopt en 

afgedekt.  

De trappen worden gesloopt. 

Na het bouwverlof worden de trappen gestoken via het ‘dak’, het dak vernieuwd en de 

traphallen en 1 klaslokaal (4B) gerenoveerd. 

 

12. Vergaderdata 2021-2022 

7 oktober 2021 om 20 uur 

17 februari 2022 om 20 uur 

9 juni 2022  om 20 uur 

 

 

 

        

Voorlopige agendapunten september 2021: 
 

    1. goedkeuring verslag vorige vergadering 

     2. leerlingenaantallen  

    3. personeelswijzigingen  

    4. professionaliseringsbeleid 

    5. opvolging renovatiewerken 

       

    en voorlopige agendapunten volgende vergadering… 
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