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(X: aanwezig V: verontschuldigd) 

 

1. Overlopen en goedkeuren van vorig verslag 

- Van de paralleltoetsen, afgenomen vorig schooljaar is nog geen resultaat. 

- Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Lestijdenpakket 

- In de lagere school zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig schooljaar. 

- In de kleuterschool zijn er minder uren, waardoor Wendy nog maar een halve dag aanwezig is. 

3. Nieuwe wetgeving 

3.1 Afname gevalideerde toetsen 

• Het is dit schooljaar verplicht om 2 leergebieden te onderzoeken (vanaf volgend schooljaar 

3). 

• Nemen we IDP’s of paralleltoetsen af? 

• Het voordeel van de paralleltoetsen is dat we een onderdeel (onderdelen) kunnen kiezen. 

• Het voordeel van de IDP’s is dat ze van het “Katholiek Onderwijs Vlaanderen” komen. 

• Bij de IDP’s kan enkel wiskunde, Nederlands en WO gekozen worden. 

• De vraag is: Waar kunnen we als school het meest uit leren? 

• De resultaten van de testen dienen als evaluatie van de school. 

• We wachten nog even de evaluatie af van vorig schooljaar voor we een keuze maken. 

• In januari nemen we de beslissing. 

3.2 Uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

• Er was sprake dat alle leerlingen een attest lager onderwijs gingen krijgen. 



• De leerlingen die niet in voldoende mate de leerplandoelen bereikt hebben, zouden een 

opsomming krijgen van de doelen die ze wel bereikt hebben. 

• De vraag is of dit geen erg grote planlast geeft. 

• Dit systeem is uitgesteld tot volgend schooljaar.  

3.3 Onderwijsaanbod vreemde talen 

• Taalinitiatie mag in andere talen dan het Frans.  

• Formeel mag dit vanaf het 3de leerjaar in het Duits en/of Engels (geen eindtermen). 

• Formeel onderwijs in het Frans blijft verplicht vanaf het 5de leerjaar. 

• Wij voeren geen veranderingen in. De huidige methodes van Frans zijn geschreven voor 2  

jaren. 

• Andere taalinitiatie is niet haalbaar, we komen nu al tijd te kort om met alle leerstof rond te  

geraken. 

4. Ondersteuningsnetwerken 

• Onze school krijgt vanaf dit schooljaar ondersteuning van VOKAN (VOorkempen – 

Antwerpen-Noord) 

• Deze beslissing werd erg laat meegedeeld door het Departement Onderwijs. Daardoor zijn 

er opstartproblemen. 

• Door het M-decreet gaan er meer leerlingen met leerproblemen in het gewone onderwijs 

terecht komen.  

• De ondersteuning is: 

§ Vraaggestuurd  

§ De school (in overleg met CLB en ouders) stelt de ondersteuningsvraag aan 

VOKAN. 

§ Deze hulp is flexibel, de hulp duurt zo lang als nodig, niet langer dan nodig. 

§ Hulp kan op eender welk moment opstarten. 

§ De ondersteuner is afhankelijk van de hulpvraag. 

§ De ondersteuning wordt op maat gegeven. 

§ De ondersteuning kan breed zijn, voor het kind, voor de juf, voor het team, … 

§ De ondersteuning moet laagdrempelig zijn. 

• De ondersteuning door VOKAN wordt gegeven aan: 

§ Type 1 en 2 (basisaanbod) 

§ Type 3 (leerlingen met gedrags-/emotionele problemen) 



§ STOS (leerlingen met spraak-taal-ontwikkelingsstoornissen) 

§ Type 9 (leerlingen met autisme en autisme spectrum stoornissen) 

• De ondersteuning vanuit het BuO wordt gegeven aan: 

§ Type 4, 6 en 7 (auditief) 

• Het voordeel van deze werking is dat de ondersteuners van VOKAN niet meer van school 

naar school moeten gaan, maar binnen één school werkzaam zijn. 

5. Nascholingsbeleid 

5.1 Introductiesessie ZILL: donderdag 28 september 2017 

- We maakten kennis met het nieuwe leerplan. 

- Dit werken we verder uit in een kernteam: 

• We moeten leergebied per leergebied ZILLig uitbouwen. 

• De generieke doelen werden gegeven, nu moeten de leerlijnen uitgebouwd worden. 

• We hopen dat uitgeverijen nieuwe methodes op de markt brengen met de nieuwe leerlijnen. 

- We worden verder begeleid door onze pedagogische begeleiding. 

5.2 Katholieke godsdienst: woensdag 22 november 2017 

- We kregen uitleg over InterLevensgeschouwelijke Competenties. Hierbij staat centraal dat 

verschillende godsdiensten naast elkaar bestaan. 

- We engageren ons om een “Katholieke dialoogschool” te worden. 

5.3 Bodymap lagere school 

- Tijdens de personeelsvergadering van januari volgen we deze bijscholing. 

- De kleuterleidsters volgden dit vorig schooljaar. 

5.4 Verder werken aan een aantal lopende zaken 

- Elektronische agenda voor de lagere school 

- Uitbreiding van de hoekenfiches voor de kleuterschool 

- M-decreet: Hoe ver kunnen we gaan in het toepassen van de Sticordi-maatregelen? 

- Leesbeleid voor het niveaulezen: teksten up to date maken met steun van het oudercomité 

6. Infrastructuur 

6.1 Bouwwerken in de kleuterschool 

- Uit te voeren werken: 

 ° Vervanging van het buitenschrijnwerk (achterzijde) met dubbele beglazing 

 ° Plaatsing van buitenzonnewering (screens) 

 ° Heraanleg van de parking aan de zijkant van de kleuterschool 



- Startdatum: herfstvakantie 

- Einddatum: voor 31 / 12 / 2017 

- Kostprijs: €120.000 (70 % gesubsidieerd) 

6.2 Bouwwerken in de lagere school 

- Uit te voeren werken: renovatie van de 1ste graad: 

° Vloer, plafond, deuren, verlichting, sanitair, elektriciteit, databekabeling, meubilair en    

kapstokken vernieuwen 

 ° Behangen, schilderen 

 ° Update van de digitale borden in het 1ste leerjaar (beweegbaar omhoog en omlaag) 

- Startdatum: 27 / 10 / 2017 

- Einddatum: voor 31 / 01 / 2018 

- Kostprijs: € 137.000 (70 % gesubsidieerd) 

7. Opvolging scholengemeenschap (SG):  Bestuurlijke schaalvergroting (BS) 

- Op 1 september 2020 stopt onze huidige scholengemeenschap te bestaan. 

- De school van Vremde is op 01/09/2017 van schoolbestuur veranderd; zij behoren nu tot het 

schoolbestuur van KOBA-Voorkempen. 

- Ook Don Bosco Winegem is van schoolbestuur veranderd; Zij behoren nu tot het schoolbestuur 

van Don Bosco – Vlaanderen (ipv het lokale bestuur van Don Bosco Wijnegem) 

- Ook wij zullen met onze school overstappen naar een nieuw schoolbestuur, nl. KOBA 

Voorkempen, op 1 september 2018. 

- Op 8 november 2017 werd al samen met het nieuwe schoolbestuur van KOBA Voorkempen 

vergaderd over de infrastructuur en de financiën. Er werd een oplijsting gemaakt van wat moet 

gebeuren, de verschillende beleidsdomeinen werden overlopen. De vooropgestelde startdatum 

voor de nieuwe scholengemeenschap blijft 1 september 2018. 

- Ons schoolbestuur is een vzw die de beslissing kan nemen voor stopzetting van de 

samenwerking in de huidige scholengemeenschap. De erfpacht moet ook overgedragen worden. 

Ons huidige schoolbestuur wordt dan een plaatselijk comité. 

8. Varia 

- De quiz, door het oudercomité georganiseerd, gaat door in de speelzaal van de kleuterschool 

i.p.v. in de eetzaal van de lagere school. 

- De volgende vergadering vindt plaats op 05 / 02 / 2018. 

 

        Verslag: Karen Vandecan 


