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

Werner Cornelis X Dominique Vermeulen X Tine Van den Bulck X Guido Van den Bulck X 

  Veerle Van de Wijngaert V Karen Vandecan X Stan Geens X 

        

(X: aanwezig V: verontschuldigd) 

 

1. Overlopen en goedkeuren van vorig verslag 

- Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Bestuurlijke schaalvergroting: documenten voor overstap naar KOBA 

- De overstap gebeurt volgens plan. Nog enkele laatste stappen over financiële aangelegenheden 

moeten genomen worden. 

- Aan het personeel werd een goedkeuring gevraagd voor de overstap, daar zij voor een nieuwe 

werknemer gaan werken. Iedereen was akkoord. Alle rechten van het personeel blijven 

behouden. 

- De regering wil een schoolbestuur dat vele scholen gaat besturen. Er moet gewacht worden op 

de nieuwe wetgeving hieromtrent. Dat gaat niet meer beslist worden tijdens deze regeerperiode. 

3. Leerlingenaantal en lestijdenpakket schooljaar 2018 – 2019 

- Het lestijdenpakket is zo goed als niet veranderd. In het totaal is er 1 lestijd meer dan vorig jaar. 

- Om beginnende leerkrachten meer werkzekerheid te geven wordt een lerarenplatform opgericht, 

de “pool” van vroeger. Voor onze scholengemeenschap betekent het dat er bijna 6 fulltime 

leerkrachten kunnen aangeworven worden, die voor 85 % vervangingen gaan doen. Deze 

leerkrachten kunnen jonge, beginnende leerkrachten zijn, maar even goed leerkrachten met 

ervaring die iets anders willen doen. 

- Geert Bluekens stopt met haar directiefunctie. Zij gaat in de KdG van Mechelen, in de BaNaBa, 

cursus geven. 

- Goele Berens neemt haar taak over. Zij heeft een opleiding pedagogie en een 

onderwijzersdiploma. Zij gaat voor 30% haar vorige werk verderzetten (coördinatie in UCLL 

Hasselt) en voor 50% in de Antoniusschool de directiefunctie uitvoeren. 



- In de kleuterschool gaat Katrien Sijsmans 4/5 werken. Dat is de enige verandering. 

- In de lagere school gaat juf Ida met pensioen. Juf Betty stopt met werken in de Antoniusschool. 

Er moet dus zeker een nieuwe leerkracht gezocht worden begin juli. 

 

4. Aanpassingen schoolreglement voor het schooljaar 2018 – 2019 

- Alle aanpassingen aan het schoolreglement staan in fluo en vet. 

- Pag. 14 – 15: In het burgerlijk wetboek staat dat altijd beide ouders aansprakelijk worden 

gehouden voor de betaling van de schoolrekening. 

- Pag. 15.: Ouders worden op de hoogte gebracht van de strikte optekening van afwezigheden. 

Vanaf 5 halve dagen ongewettigd afwezig vraag het CLB naar uitleg. 

- Pag. 16.: Bij de rouwperiode bij een overlijden wordt niet bepaald wie overleden moet zijn, 

maar een toestemming van de directie is nodig. 

- Pag. 17.: De school neemt het initiatief voor onderwijs aan huis, vanaf 21 kalenderdagen. Op de 

22ste dag heeft het kind recht op 4 uur per week onderwijs aan huis. “Bednet” is geofficialiseerd.  

- Pag. 22.: Het instapklasje wordt heringedeeld bij overbevolking. Dat wordt altijd besproken en 

tijdig meegedeeld. 

- Pag. 25.: Christel Jeurissen is orthopedagoge in het CLB.  Het trajecteam is vast per school.  

- Pag. 28.: Moest een kind een revalidatie nodig hebben, anders dan het ondersteuningsnetwerk 

kan bieden, dan moet een dossier aangelegd worden met een verantwoording. Deze revalidatie 

kan dan eventueel tijdens de schooluren doorgaan. 

- Pag. 31.: De “redelijke aanpassingen” die een kind kan krijgen, werden opgetekend per leerjaar. 

Deze moeten redelijk zijn, daar een kind in voldoende mate de leerplandoelen moet bereikt 

hebben om een getuigschrift te ontvangen in het 6de leerjaar. 

- Pag. 32.: Liefst doet de school aan herstelbeleid. De school gaat in gesprek met de ouders en het 

kind om de beslissing in der minne te regelen. 

- Pag. 33.: Bij een herstel- of sanctioneringsmaatregel blijft het kind op school. 

- Pag. 34.: Enkel wanneer bv. de veiligheid van een persoon in het gedrang komt, wordt 

overgegaan tot een preventieve schorsing. 

- Pag. 38.: Er is een permanent rookverbod op school vanaf 1/9/2018. 

- Pag. 38.: 3.10: Privacy: Op de invulformulieren komt een * bij wat verplicht in te vullen is. 

De strengere privacy-wetgeving vraagt naar welke gegevens hou je waar bij en met welk doel. 

- Pag. 44.: Het nieuwe schoolbestuur staat vermeld. 

- Pag. 46 geeft een oplijsting van de vakantie- en pedagogische studiedagen. 



- Pag. 50: Cadzandië voor het 4de leerjaar viel goed mee. Het is een mooi domein met veel 

speelgelegenheid. De strandactiviteiten vielen tegen vanwege het koude weer. De uitstap wordt 

grondig geëvalueerd.  

5. Nascholingsbeleid 

- De pedagogische studiedagen zijn verdeeld over 3 halve dagen, 3 woensdagen: 10/10, 17/10 en 

14/11 2018 

- De  eerste en de laatste zijn bedoeld voor de verdere uitwerking van ZILL, het nieuwe leerplan 

voor de basisschool. 

- Op 17/10/2018 doen we mee met de start van het klimaatproject van alle scholen van de 

gemeente Zoersel. 

6. Varia 

a. Resultaat IDP’s 

- De elektronische resultaten kwamen nog niet aan. 

b. Ouderenquête 

- Er kwam 30% respons op de enquête, wat erg weinig is. 

- Ouders met oudere kinderen waren minder tevreden dan die met jonge kinderen, dikwijls 

vanwege de verwachte prestaties. 

c. Data voor volgende schoolraden 

- Maandag 8/10/2018 

- Maandag 4/2/2019 

- Maandag 17/6/2019 
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