Verslag
Schoolraad dinsdag 8 maart 2022

Voorgestelde punten :
1. Welkom – Bezinning
2. Goedkeuring verslag 19 oktober 2021 – goedgekeurd.
3. Telling leerlingen op 01.02.2022
a. telling leerlingen: KS: 169 kls,
b. LS: 283 kinderen, 2 minder dan vorig schooljaar.
c. prognose lestijdenpakket 2022-23
KS: idem dit schooljaar
LS: 2u minder dan dit jaar, bijspronguren gaan mss afgeschaft
worden?
4. Instaplestijden : organisatie KS: 8 klassen. 2de onthaalklas: na krokus 6
extra kls ingestapt
5. Inschrijvingsbeleid KS-LS
a. CAR: Centraal Aanmeldingsregister
KS: digitaal aanmelden kan vanaf 1 maart (voorrang voor broers
en zussen en kinderen personeel). Inschrijven kan met een ticket,
tussen 2mei en 27 mei.
Openkijkdag op 5 mei met inschrijvingen: ging vlot, veel bezoek.
b. open klasdagen KS: telkens woe voor instapdag. Voor
paasvakantie en woe voor Hemelvaart. Hopelijk niet meer op
afspraak, maar hele voormiddag volgen. (was door Covid zo)
c. inschrijf-dag KS: inschrijven kan tussen 2 en 27 mei – op afspraak.
LS: voorrangsperiode is gestart: broers en zussen en knd
personeel. Nu zaterdag 12 maart is er een openkijkdag voor kls
3de kleuterklas.
maximumcapaciteit KS en LS, vrije plaatsen.
Vanaf 23 maart is inschrijving mogelijk voor alle andere kinderen.
Capaciteit: 47 kls van de kleuterschool, dus 1 plaats vrij in het 1ste
en 2 plaatsen in het 4de voor volgend schooljaar.
Maximumcapaciteit per leerjaar is 48 kinderen.
Er is vraag van het personeel om de maximumcapaciteit te
verlagen.
KS: 48 kls per leeftijdsgroep, °2019: nog 1 plaats en °2020: 48
plaatsen waarvan de helft al voor broers en zussen.
6. Preventiebeleid scholengemeenschap
Evacuatie-oefening in KS en LS, EHBO, ...
Sinds januari is er een nieuwe preventieadviseur in de
scholengemeenschap: Adelheid Dehauwere.
Bijscholing: Brandbestrijding en evacuatie op 7/3 en 10/5 EHBO
opleiding.
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Externe audit in elke school. LS: geen opmerkingen, KS: weinig
opmerkingen. Gezonde lucht is belangrijk! Co2 meters in elke ruimte
op school. Evacuatieoefening wordt deze week gepland.
7. Digisprong: Stand van zaken
Bevraging geweest naar ouders en leerkrachten. Wat zijn de noden? Is
er opleiding nodig? De bevraging was anoniem en de niet iedereen
vulde in.
Doel van de digisprong: Boost geven in 5de en 6de leerjaar. Budget
moet opgebruikt worden tegen schooljaar 2022-2023. Niet impulsief
aankopen, moet over nagedacht worden. Visie?
In elke school is een inventaris opgemaakt, beleidsplan wordt
opgemaakt. ICT groepje voor de scholengemeenschap.
Elke school is voorzien van internet met glasvezel. Site Ter Dreef: 1
netwerk. Accespoints voorzien: snelle Wifi. Met welke platformen
gaan we werken? Chromebooks, laptops?
Kinderen krijgen emailadres van de school om thuis digitaal te kunnen
werken.
Moeilijk: wat is de visie van bovenaf? Wat wil de minister bereiken?
Zilldoelen, Leerlijn, wat gaan we aanbieden?
Wordt het binnen een aantal jaar herhaald? Want computers
verouderen…
8. Infrastructuurwerken
a. KS : tuintjes 2 KS: nieuwe ramen in de Herfstvakantie onthaal-en
2de kleuterklas, waarvan schuiframen in de 2K. Krokusvakantie:
deur ipv poort geplaatst op de speelplaats, raam vernieuwd
tussen bureau en paviljoen. Ook dakwerken zijn gebeurd in de
kleuterschool. Kelder blok B gaat leeggehaald worden en asbest
gaat verwijderd worden.
b. LS : zonnescreens zijn geplaatst. Leerkrachten zijn tevreden.
Asbestverwijdering in de 2 kelders (Paasvakantie), leidingen
verwarming worden vervangen (zomervakantie), sommigen
worden bovengronds gelegd omwille van de tegels in de
eetzaal. Ook de creazolder zal vernieuwd worden. Leuk voor
groepswerk. Er wordt een schuifwand en beamer geplaatst en
een nieuwe vloer.
9. Veilig Verkeer /MOS
Volgende vergadering is gepland voor 10/3. Agendapunten zijn:
Mobiliteitsplan, paaseitjes-actie. Nieuwe boom is gepland op de
speelplaats lager met de opbrengst van Mooimakers.
10. Varia
a. typelessen LS zijn van start gegaan, waarvan 5 lessen op school
en 5 lessen gaan digitaal door.
b. projectweken KS: 7-18 februari: “Coco kan het!” is een verhaal
over durven en talenten – elke klas op zichzelf.
LS: 21-25 maart. De koers (1ste wisselkoers, gezond ontbijt, 2de
leerjaar: fluohesjes pimpen,… 3de leerjaars: soorten koers, 4de: zelf
koersen, bezoek aan Moens, ballonauto maken,… 5de: de
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hekelgempiste, 3de kettingen maken, interview met Wout van
Aert, 6de al veel ideeën, maar nog niet concreet. De Dreef
wordt afgesloten bij het begin en het einde van schooldag. Er
wordt animatie voorzien met speakers. Rijden met gekke
fietsen.
c. Sportklassen 5de en 6de leerjaar
6de leerjaar: vorig jaar werden sportklassen afgeschaft. Al
verschillende keren verplaatst.
Naar Mechelen geweest. Budget van Herentals wordt
opgebruikt: dagje Herentals, schaatsen, Hidrodoe en
toeristentoren. 3daagse: 20 – 22 april 2022: overnachten op
school op de creazolder. Gaan zwemmen in Dendermonde,
klimparcours in Aalst, fuif...
5de leerjaar: 3daagse 7 – 9 juni 2022 in Houthalen-Helchteren met
de 3 scholen. Sportactiviteiten van Herentals worden gedaan.
Dagje Herentals, schaatsen, Hidrodoe en toeristentoren.
d. Ouder heeft artikel gelezen: Budget van 930 000 Euro naar de
gemeente voor uitbreiding van het basisonderwijs. Klopt dit?
Nog niets van gehoord…
e. Oekrainse kinderen die binnekort komen: heeft de
scholengemeenschap daar al over nagedacht? Hoe kan dit
georganiseerd worden?
Volgende week is er een vergadering van de gemeente
daarover. Gaan er extra middelen voor vrijgemaakt worden?
Okan? Vrijwilligers?

De volgende vergadering van de schoolraad gaat door op 24 mei om 19 uur.

