
 

 

Verslag 

Schoolraad 19 oktober 2021 
           datum  

           19/10/2021  

 

Aanwezig: Annelien Hofmans, Tom Meysman, Lieven Scheirlinck, Hilde Aelbrecht, Annemie 

Asselman, Kenny Nuyts, Leen Merckx, Anne Wielandts, Chris Van Obbergen 

Verontschuldigd : Mijntje Robberechts 

 

1. Welkom – Bezinning  

2. Goedkeuring verslag juni 2021 

3. Schooljaar 2021-22 

a. prioriteiten schoolwerkplan 

i. KS: (zie bijlage 1) 

1. vanuit scholengemeenschap wordt er gewerkt aan ICT (Annelien 

voor KS) en implementatie ervan op de werkvloer; er zal ook een 

pedagogische dag ingericht worden rond dit thema 

2. EHBO opleiding;  

3. aanvangsbegeleiding wordt verder uitgewerkt 

4. executieve functies worden uitgewerkt 

5. taalbeleidsplan 

6. Schooleigen prioriteit: Bingel (agenda en zorg in het systeem 

integreren)  

ii. LS : 

1. Aangepast plan- EHBO, zorgvademecum 

2. Start van ICT beleidsplan – ook pedagogische studiedag met dit 

thema in november 

3. Muzische opleiding  

4. Nieuwe methode Rooms-Katholieke godsdienst – beslissing wordt 

genomen in feb 22 over welke methode er zal gekozen worden. 

5. Frans : leerlijn herbekijken 

b. jaarplanning activiteiten 

i. KS  

1. Het bos (maand oktober) 

2. Voorleesweek: 23/24 november 

3. Sinterklaasfeest 6 december 

4. Damiaanactie 

5. Carnaval 

6. Projectweek: 07-18 februari 

7. Vastenvoettocht: 01 april 

8. Sportdag: 20 juni 

9. Dreeffeesten: spektakel: 29-30 april 

10. Schoolreis 

11. Andere uitstappen voor de verschillende klassen gedurende het jaar 

12.  Samen over de drempel (3K en 1lj) : drempel naar lagere school 

voor kleuters kleiner maken 

 

ii. LS   

1. vriendschapsdag –  3 september  

2. interscholencross 

 



 

 

3. Vero + strapdag – 17 september  

4. het bos (maand oktober) 

5. sinterklaasfeest – 6 december 

6. kerstviering –   18 december  

7. voorstelling Damiaanactie  

8. sportklassen –  6de: 13-17 december, 5de: 17-21 januari  

9. poëzievoorstelling -  28 januari  

10. carnaval: schaatsen en fuif – 25 februari 

11. projectweek –  21 tot 25 maart   

12. vastenvoettocht –   1 april  

13. sportdag 20 mei 

14. toneel 

15. Dreeffeesten 30 april  

16. fietslus samen met andere scholen 27 juni 

17. eucharistieviering einde schooljaar  30 juni 

18. schoolreizen: 30 mei 

3de en 4de leerjaar: Bobbejaanland  

1ste en 2de lj. Plopsa-indoor 

5de en 6de leerjaar: Walibi 

 

c. berekening & aanwending lestijdenpakket 

i. KS: 211 lt + 24 SES lt: is meer dan andere jaren (meer ambulante uren en 

zorguren dan andere jaren); aanvangsbegeleiding: 1lt;  

ii. LS:  406 lt (4 meer dan vorig jaar) extra punten uitgereikt aan de school voor 

ICT; 14 klasgroepen (3 klasssen in 1e en 2e lj). Ambulante uren worden 

aangewend voor ondersteuning van 3e en 6e lj (zie bijlage 2); 

iii. Zwemlessen worden voortgezet – school bekijkt of er eventueel een andere 

verdeling kan gevonden worden (langer zwemmen voor de kinderen) 

d. overdracht lestijden en stimuli in scholengemeenschap  

i. 66 punten waarvan aantal punten voor de coördinerend directeur. 

e. schoolreglement  

i. invulling maximumfactuur 2020-2021: wordt gebruikt voor allerhande 

activiteiten en uitstappen 

1. KS: 45 euro per schooljaar per klas  

2. LS: 90 euro per schooljaar per klas 

ii. aanpassingen aan het schoolreglement :  zit in nieuw jasje naar voorbeeld 

van de overheid. Nieuwe lay-out maar inhoudelijk is er niets veranderd 

tegenover vorig schooljaar. 

 

f. pedagogische studiedagen: 

 

Woensdag 13 oktober 2021: KS: Spektakel, Projectweek, speelplaatsbeleid, 

voorstelling zorgplan / LS: Schoolwerkplan, muzische vorming 

Maandag 22 november 2021: ICT (met hele scholengemeenschap (niet Oppem) 

Woensdag 23 maart 2022: KS: ICT in de klas / LS: muzische vorming 

Woensdag 11 mei 2022: KS: moeilijk gedrag bij kinderen / Franse taalinitiatie en 

Franse taalmethode 

 

g. facultatieve verlofdagen  

  

12 november 2021 en 31 januari 2022 



 

 

 

4. Inschrijvingsbeleid i.k.v. aangroei & maximumcapaciteit schooljaar 2021-2022 :  

 

* maximumcapaciteit en bezetting: KS: 150 kleuters met verschillende instapdagen voor de 

onthaalklas (volledige volzet,  

LS: 288 lln (capaciteit van 48 lln per jaar)  

 

5. Preventiebeleid scholengemeenschap :  

a. Steven is interne preventieadviseur;  

b. EHBO cursus voor leerkrachten wordt verschoven naar latere datum dit schooljaar 

c. coronamaatregelen (ontsmetten van handen, ouders en externen in school moeten 

nog een mondmasker dragen, LS heeft aantal CO2 meters).   

d. Vanuit overheid wordt er nadruk gelegd dat er bij elke doorlichting aandacht moet 

besteed worden aan ventilatie/verluchting  

6. Infrastructuur 

L.S. :  zonnescreens goedgekeurd; worden geplaatst in krokusvakantie in alle klassen, 

ondergrondse leidingen (zomer 2022), dossier asbest (kelder- OVAM komt verwijderen in 

paasvakantie) 

K.S. : zonnescreens goedgekeurd (enkel 2A en 2B); worden geplaatst in krokusvakantie, 

nieuwe ramen (herfstvakantie – schuiframen in 2A en 2B; in onthaalklas, bureau directie); 

dakwerken (aanvang 4 november) 

7. Varia : 

a. evaluatie gebruik GIMME (ICT/communicatieplatform): standaardberichten van 

systeem kunnen door de ouders worden uitgeschakeld. In LS bereikt men alle 

ouders; in KS bereikt met niet alle ouders (anderstaligen); voorstel om eventueel 

een enquête te maken volgend jaar naar de ouders toe. 

b. Zusterhuis – wordt gebruikt als vergaderzaal, zorglokaal voor KS, kleine ruimte 

voor 5e lj, stille ruimte, bureaus. Aanvankelijk was het plan om gebouw meer te 

gebruiken voor extra activiteiten voor de kinderen maar dit bleek budgetair niet 

haalbaar (extra maatregelen nodig voor brandveiligheid) 

c. “gratis laptop” - minister Ben Weyts: school stelt eerst een beleidsplan op wat er 

algemeen met ICT moet gebeuren; investering in sterker netwerk eerst en dan 

bepaling welke PCs er zullen aangekocht worden. Opleiding voor leerkrachten 

moet ook voorzien worden. Idee is om voor 5e en 6e leerjaar PCs te voorzien. 

  

 

  
Data vergaderingen schooljaar 2021-2022 

 

Dinsdag 8 maart 2022 

 

Dinsdag 7 juni 2022 


