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1. Overlopen en goedkeuren van vorig verslag 

1.1 Bedenkingen bij het vorige verslag 

- 4. Onze ondersteuningsnetwerken doen hun best, maar de werking blijft moeilijk. 

Wanneer een kind een vierde ondersteuner krijgt worden de ouders terecht boos. 

- 5.1 Nascholingsbeleid: ZILL 

De nieuwe eindtermen zijn goedgekeurd. De overheid bepaalt wat de leerlingen moeten kennen, 

kunnen en ervaren hebben. Dan gaan alle onderwijsnetten hun leerplandoelen opstellen. 

Er wordt dus een correctie van het leerplan ZILL verwacht. We werken rustig aan verder na de 

krokusvakantie. 

- 5.4 De start met de elektronische agenda is vanwege de veranderingen in ZILL even on hold 

gezet. 

- 5.4 Tijdens de personeelsvergadering van maart bespreken we welke Sticordi-maatregelen 

(zorgmaatregelen) er kunnen toegepast worden in welk zorgniveau. We zorgen voor een 

verticale opbouw. 

1.2 Goedkeuring van het vorige verslag 

- Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Officieel advies voor bestuurlijke schaalvergroting 

- De afzonderlijke vzw inrichtende macht houdt op te bestaan. 

- Er wordt advies gevraagd aan het personeel en de schoolraad over de toetreding van onze 

school tot KOBA Voorkempen. 



- Onze huidige scholengemeenschap blijft normaal gezien tot 2020 bestaan. We krijgen enkel een 

ander schoolbestuur. Alle personeelsleden worden overgenomen door onze nieuwe werkgever 

KOBA Voorkempen vanaf 1 september 2018. 

- De overheid wil naar 1 scholengemeenschap met 1 schoolbestuur gaan. 

- Onze bezorgdheden zijn: Hoeveel middelen zullen er naar het bestuur gaan, hoeveel middelen 

zijn voor de kleuter- en lagere school? 

- Het huidige schoolbestuur wordt het plaatselijk comité. 

- Wij geven als schoolraad een gunstig advies voor de overstap naar KOBA Voorkempen. 

Volgende vergadering handtekenen we het document. 

3. Leerlingenaantal februari 2018 en lestijdenpakket 2018 – 2019 

- Zie bijgevoegd blad: Evolutie leerlingenaantal en lestijden  

- Het aantal kleuters daalde iets sinds vorig schooljaar (vanwege het lagere geboortecijfer), het 

aantal lagereschoolkinderen steeg. 

- Zij-instromers zijn vaak zorgkinderen. Ouders weten dat er een goede zorg is in onze school. 

- We zijn sinds 2 jaar geen school meer die kinderen (kleuters) moet weigeren vanwege het 

bereikte maximum. 

- We hebben volgend schooljaar 2 lestijden meer. Organisatorisch blijft alles hetzelfde. 

4. Infrastructuur (kleuterschool en lagere school) 

- De werken in de kleuterschool zijn opgeleverd. Alles verliep volgens plan en binnen het budget. 

Nog enkele kleine werkjes moeten gebeuren: stickers verwijderen, gras zaaien achteraan, haag 

plaatsen aan parking, fietsenstalling plaatsen. 

- De volledige kleuterschool heeft nu dubbele beglazing. 

- In de lagere school worden de werken op donderdag 8 februari opgeleverd. 

- Heel de lagere school heeft nu draadloos netwerk en bekabeld internet. 

- De kosten voor de renovatie van de klassen van 1ste  en 2de leerjaar lagen iets hoger dan 

voorzien. De bezetting moest volledig vernieuwd worden. 

- Donderdag gebeurt een deel verhuis naar de vernieuwde klassen door het personeel, vrijdag 

helpen de zesdeklassers verder met de verhuis. 

- Nu moet de school 2 jaar wachten met een nieuwe aanvraag voor renovatie (bv. voor het 

klooster). 

 

 

 



5. Opvolging scholengemeenschap (SG) 

- Onze huidige scholengemeenschap gaat stilaan uit elkaar vallen. We houden de 

scholengemeenschap nu nog zoals ze is. Het loopt goed, we hebben puntenvoordeel door nog 

samen te blijven, we starten geen nieuwe initiatieven op.  

- De vraag is nu: als we van schoolbestuur veranderen, veranderen we dan ook meteen van 

scholengemeenschap? 

6. Varia 

- Volgende vergadering gaat door op maandag 18 juni 2018 om 20.30 uur. 

- We bezichtigen de vernieuwde klassen in de lagere school. 
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