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Aloïs Van Oevelen X Sven Nicolaï X Hilde Peeters X Rita Sebreghts X 

Werner Cornelis X Dennis De Hoey X Tine Van den Bulck V Guido Van den Bulck X 

  Inge Coppieters V Karen Vandecan X Stan Geens X 

        
(X: aanwezig V: verontschuldigd) 

 

1. Opvolging delegatie ouders  
- Inge Coppieters stopt met de schoolraad. Normaal gezien wordt een nieuwe kandidaat 

genomen uit de vorige verkiezing. Maar omdat het dit schooljaar op 1 april een nieuwe 

ambtstermijn van de schoolraad begint, wachten we tot dan met een nieuwe 

aanstelling. Elk lid van de ouders die nu zetelen in de schoolraad krijgt tot 1 april 1,5 

stem, om de stemmen in de verschillende geledingen gelijk te houden. 

2. Overlopen en goedkeuren van het vorige verslag 
- Opmerkingen bij het vorige verslag:  

o De kostprijs van de bosklassen is verhoogd en bedraagt nu € 200. 

o De samenwerking tussen de pastorale werking en de leerkrachten wordt in de 

volgende personeelsvergadering besproken. 

 

3. Lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017: laatste aanpassingen 
- 3 kleuterjuffen zijn zwanger. Voor de interims kunnen we terugvallen op bekende 

gezichten: Wendy Verheyen, Vincent Ost en Ils Aerts. 

- In het 6de leerjaar werken we in de voormiddag (behalve op vrijdag) in 3 groepen: juf 

Hilde en juf Lena hebben homogene klassen, juf Annelies/juf Karen doen de 

niveaugroep, de kinderen die het iets moeilijker hebben met de leerstof (wiskunde, 

Nederlands en Frans) 

- Goedele, onze administratieve hulp, werkt 4/5 voor de scholengemeenschap. Ze doet 

de boekhouding in 2 scholen en werkt in 3 van de 5 scholen. 



- In het 4de leerjaar gaan de bosklassen waarschijnlijk vervangen worden door 

zeeklassen. De leerkrachten stellen een nieuw weekschema en de begroting op en 

verwoorden de doelstellingen. Dan volgt een beslissing. 

Redenen om te veranderen zijn: 

o Elk jaar werd het verblijf in Spa duurder. 

o De accommodatie is verouderd. 

o De leerkrachten verlangen naar iets nieuws. 

 

4. Infrastructuur in de kleuter- en lagere school 
- De wetgeving van AGION is veranderd. Omgevingswerken (nieuwe parking, dubbele 

beglazing en zonnewering in de kleuterschool) worden nog steeds gesubsidieerd, 

speelplaatswerken (lagere school) ook, maar geen speeltuigen. Het plaatsen van 

speeltuigen op de A-speelplaats zal dus zelf (in stappen) gefinancierd moeten worden. 

- De offertes (3) voor de omgevingswerken in de kleuterschool vielen mee. Nu is het 

wachten op het verslag van de architect. Op 23 november wordt hierover in het 

schoolbestuur een beslissing genomen. De werken worden waarschijnlijk in augustus 

uitgevoerd. 

- Verbouwingswerken bouw 1ste en 2de leerjaren: Aangeschreven firma’s maken een 

offerte. De firma met het beste aanbod zal de werken uitvoeren. 

Start: 19 juni 2017 – einde: 25 augustus 2017, zodat er op 1 september 2017 in 

vernieuwde klassen kan gestart worden. 

- Het Masterplan voor de Handelslei 70 ligt stil. 

 

5. Opvolging scholengemeenschap – evolutie bestuurlijke schaalvergroting 
- De scholengemeenschap blijft bestaan. Waarschijnlijk zal pas op 1 september 2018 

toegetreden worden tot de scholengroep: KOBA Voorkempen.(een regio van het 

vroegere DIM) 

- Dit is een vzw van scholen uit het basis-, en secundair onderwijs. Fons Goos zal 

voorzitter van het schoolbestuur zijn. 

- Van onze scholengemeenschap gaan Vremde en onze school toetreden tot KOBA 

Voorkempen. 

- Waarom werd gekozen om toe te treden tot KOBA Voorkempen? 

o Ons opvoedingsproject kan hier het best verwezelijkt worden. 



o We kunnen dan de grootste autonomie behouden. 

o Financieel is het de koepel met de beste voorwaarden.  

o Lies Daelemans  en Alois Van Oevelen zijn beiden lid van KOBA Voorkempen 

en voor ons fijne bekenden. 

- Er moeten nog vele afspraken gemaakt worden en het erfpacht moet nog 

overgedragen worden. 

- Positief is dat Werner al wordt uitgenodigd op de vergaderingen van KOBA 

Voorkempen. 

- Bedoeling is om zo lang mogelijk samen te blijven werken in onze 

scholengemeenschap (tot 2020?). Wij gaan daarbinnen gewoon veranderen van 

schoolbestuur. 

- Ons huidige schoolbestuur gaat als afzonderlijke vzw ontbonden worden, maar wordt 

dan het plaatselijk comité. 

 

6. Nascholingsbeleid. 
- In het kader van het schrijven van ons nieuw opvoedingsproject, volgden we op de 1ste 

pedagogische studiedag (30 / 9 / 2016) een nascholing van Karel Binon: Aandacht 

voor het groepsproces voor een betere samenwerking. 

- Belangrijke vragen zijn: 

o Wat voor een personeelsgroep zijn we? 

o Wat voor een school willen we zijn? 

- Op de volgende pedagogische studiedag (18 / 1 / 2017) werken we hieraan verder. 

- In een enquêtte gaan we het personeel, de ouders, de kinderen bevragen (ook over 

ons huiswerkbeleid) 

 

7. Varia 
Eindtoetsen 

- Worden de eindtoetsen van de overheid verplicht in het 6de leerjaar? Het hoort bij de 

vernieuwing van het secundair onderwijs en is een vorm van infiltratie in het 

basisonderwijs. 

- Hierbij worden niet meer de methodegerichte toetsen gedaan, maar iets gelijkaardigs 

aan de IDP’s (Inter Diocesane  Proeven) voor het katholiek onderwijs. 

- Het is nog even afwachten tot 2018 welke beslissing hierover valt. 



- Los daarvan gaat het 6de leerjaar onder leiding van de directie dit jaar een 

vakonderdeel (nog onbekend welk) methode-onafhankelijke paralleltoetsen afleggen. 

Zo kan gezien worden hoe onze school scoort in het Vlaamse onderwijslandschap. 

‘Kiss and ride’-zone 

- De ‘kiss and ride’-zone in de Achterstraat wordt ’s morgens goed gebruikt. De auto’s 

die daar om 15.30 staan voor het ophalen van kinderen hinderen de rijen. Via de 

nieuwsbrief wordt gevraagd hier ’s avonds niet te gaan staan. 

Volgende vergaderingen 

- Maandag 13 / 02 / 2017 

- Maandag 19 / 06 / 2017 

  

 

Verslag: Karen Vandecan 


