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

Werner Cornelis X Dominique Vermeulen V 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 

- Even terugblikken op de IDP’s (Nederlands, wiskunde en WO) van het 4de en 6de leerjaar. We 

komen er als school gemiddeld uit, maar misschien toch wat beneden ons niveau. We gaan het 

verslag grondig lezen en bestuderen om de reden daarvan te achterhalen. De periode was niet 

ideaal (tijdens de eindtoetsen), de belasting voor de leerlingen was groot, de vraagstelling was 

onbekend. 

- Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Lestijdenpakket 

- Juf Ida van het 5de leerjaar A gaat met pensioen. Leen Van Mechelen verandert van 2B naar 5A. 

- Juf Ann Bulens gaat van het 1C naar het 2B in de voormiddag. Zij blijft in de namiddag de 

muzische klas doen. 

- Juf Karen Sijsmans (nieuw) doet in de voormiddag 1C. In de namiddag doet zij de zorg. 

- Juf Lena blijft in de voormiddag in 6C staan en werkt in de namiddag in 2B. 

- Juf Els van de kleuterschool begint het schooljaar niet daar ze zwanger is. Inke Sommen startte 

in haar plaats. 

- Het lerarenplatform (de “pool” van vroeger) krijgt stilaan vorm. De scholengemeenschap kan 

deze vrij inrichten.. We hebben 7 bijna voltijdse leerkrachten hiervoor in dienst. Er werd een 

online rekenblad in Exel gemaakt om deze jobs vorm te geven.  



 
KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN – VOORKEMPEN VZW 
NOOITRUST 4 – 2390 MALLE 
KBO-NR. 0430.907.058 
 

- Voor de korte vervangingen heeft elke school nu een vaste leerkracht, waardoor deze snel 

opgelost kunnen worden. Wanneer deze leerkrachten van het lerarenplatform geen 

vervangingen doen, geven ze zorg op school. 

- Spijtig is wel dat de dagen van de korte vervangingen (minder dan 10 dagen) niet tellen voor 

het aantal uren lerarenplatform, waar we op het einde van het schooljaar 85% moeten halen van 

hun totale werktijd. Als korte vervangingen niet meetellen, gaan we die 85% nooit halen. 

- De kinderen varen er wel bij, de persoon die vervangt is steeds dezelfde. De leerkrachten van 

het platform varen er goed bij want ze krijgen een vast loon. Hopelijk wordt deze werkwijze 

nog verfijnd. 

3. Nieuwe wetgeving 

- Vanaf dit schooljaar is er een nieuw getuigschrift op het einde van het 6de leerjaar. Enerzijds is 

er het gewone getuigschrift “Geslaagd”, anderzijds is er het getuigschrift met de opsomming 

van de leerplandoelen die wel bereikt zijn, wanneer een kind niet volledig geslaagd is. 

- De GDPR is een mastodont van een wetgeving. Niets is vanzelfsprekend. Aan de ouders wordt 

gevraagd om toestemming te geven voor foto’s van hun kinderen op facebook en de website of 

met de vraag of er in het dossier bepaalde gegevens moeten verwijderd worden. 

- Reeds 3 jaar worden er geen adressen meer gegeven door de gemeente van de ouders van de 

2,5- jarigen die in de kleuterschool zouden kunnen starten. 

- De school is in het bezit van een grote versnipperaar voor alle documenten die vernietigd 

moeten worden en waar een naam van een kind op staat. 

- Wanneer ouders klachten hebben op de privacywet kan de DPO op niveau van het 

schoolbestuur aangesproken worden. 

4. Nascholingsbeleid 

- Op woensdag 10 / 10 / 2018 en 14 / 11 / 2018 zijn  er bijscholingen over ZILL (Zin in leven. 

Zin in leren), het nieuwe leerplan van het katholiek basisonderwijs. 

- We focussen ons in het bijzonder op WO, waar we volgend schooljaar een nieuwe methode 

voor kiezen. 

- Op woensdag 17 / 10 / 2018 doen we mee met het klimaatproject van de gemeente Zoersel. Het 

5de leerjaar is ons trekkersleerjaar, dat het project intensief zal uitwerken. 
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- De ouderenquête is een bron voor ons in de vraag: Waar willen we met onze school naar toe de 

komende jaren? Het percentage ouders dat de enquête invulde was maar 50%. Vroeger bedroeg 

dit 80%. Komt dit doordat de enquête voor het eerst volledig digitaal was? 

- Besluiten die naar voor kwamen bij het samenvatten van de ouderenquête: 

• De ouders vinden het niveau van de school minder belangrijk dan het welbevinden van de 

kinderen 

• Over de hoeveelheid huiswerk en lessen zijn de meningen heel anders dan 10 jaar geleden. 

Die hoeveelheid mag best minderen. 

• De uitstappen die georganiseerd worden zijn prima. 

• Website en facebook worden goed bevonden. 

• Veiligheid en hygiëne zijn goed. Meer bewegingsopvoeding mag altijd. 

• Ouders hebben weinig kennis van de leden en het functioneren van het oudercomité en de 

schoolraad. 

• Het meest werd de Antoniusschool gekozen voor de goede voorbereiding op het secundair 

onderwijs, het minst werd gekozen voor de katholieke opvoeding. 

• De belangrijkste taak van het oudercomité is de fluo-actie, de minst belangrijke zijn de 

vormingsavonden. 

5. Infrastructuur 

- Dit jaar zijn er geen bouwwerken, daar dat maar om de 2 jaar mag. 

- De ingenieur heeft het gebouw van het oude klooster (Handelslei 70) al bestudeerd op 

stevigheid van het dak. 

- De renovatie aan het oude klooster en verbeteringswerken in de kleuterschool zijn de volgende 

bouwprojecten. Het dossier is klaar voor het schooljaar 2019 – 2020. 

- De volledige renovatie van het klooster gaat 12 à 14 jaar duren. De bedoeling is het volgende: 

•  een uitbreiding van het aantal klaslokalen (+2) 

• de vervanging van het dak  

• een nieuwe muzische klas op de zolder 

• een brandtrap naar de kleine speelplaats 

• een secretariaat op de eerste verdieping 

• een lokaal voor het CLB, GON, VOKAN, ICT 
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- Wanneer de 2 nieuwe klaslokalen in gebruik zijn,  worden van de 3 lokalen per verdieping in 

het gebouw aan de Handelslei, 2 lokalen gemaakt (vergroot dus). 

- In de kleuterschool worden de 4 klassen in de gang van de 3-, 4-jarigen gerenoveerd. 

6. Opvolging SG – bestuurlijke schaalvergroting 

- De leerkrachten hebben weinig gemerkt van de overgang naar een nieuw schoolbestuur. Deze 

overstap heeft ook een heel beperkte impact voor hen. 

- Iedereen was akkoord met de overstap. 

- De vzw van ons schoolbestuur werd het plaatselijk comité en is overgegaan naar Koba 

Voorkempen. Dezelfde mensen engageren zich hiervoor. 

- Alois Van Oevelen en Lies Daelemans zetelen eveneens in de raad van bestuur van Koba 

Voorkempen. 

- De erfpachten zijn getekend. De vzw Decanale werken is in augustus 2018 reeds overgegaan in 

vzw Koba Voorkempen. De vergaderingen zijn dezelfde gebleven. 

- De scholengemeenschappen houden op te bestaan in 2020. 

- Het zal belangrijk zijn wie onze nieuwe minister van onderwijs wordt en welke coalitie er 

gevormd gaat worden. 

7. Varia 

Volgende vergaderingen 

- Maandag 4/2/2019 

- Maandag 17/6/2019 

 

        Verslag: Karen Vandecan 


