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Verslag schoolraad:
Lestijdenpakket - leidende principes - personeelsploeg

Datum: 25 juni 2021
_________________________________________________________________________

Aanwezig:
● Willem Verhaeghe (oudergeleding, voorzitter)
● Lore Vander Vennet (directeur Heilige Familie)
● Celine Busquart (oudergeleding)
● Angelique Halain (personeelsgeleding, leerkracht 6de leerjaar)
● Evelien Nollet (personeelsgeleding, secretaris, zorgcoördinator Heilige Familie)

Verontschuldigd:
/

Agendapunten:

Verslag vorige vergadering:

Aanpassingen/verbeteringen aanbrengen aan verslag installatievergadering schoolraad
(18/05/2021)

Geleding lokale gemeenschap: stand van zaken:

● Wijkagent Gregory Colle is bereid om deel uit te maken van de schoolraad.
● Celine Busquart vraagt aan Rudi Ailliet of hij wil aansluiten

mailto:info@vbsheiligefamilie.be
http://www.vbsheiligefamilie.be


Pedagogisch project:

● Illustratie kort bespreken: klavertje vier met de vier pijlers:
○ Engagement
○ Zorg
○ Leren
○ Geborgenheid

Lestijdenpakket:

Lestijden vanuit de overheid: totaal: 629 lestijden:
● Kleuter: 218
● Lager: 404
● Zorg: 4* (puntenenveloppe)
● Werkplekleren: 3

Leidende principes:

● Lestijden worden samengevoegd voor de hele school
● Rooster bewegingsopvoeding: kleuter en lager = basis om organisatie uit te bouwen
● Twee kindvrije uren:

○ 1 overlegmoment: teamteacher + parallelcollega met planning die reeds klaar
is

○ 1 kindvrij uur
● Per graad: vaste teamteacher: extra leerkracht per graad om differentiatie te

ondersteunen (niveaugroepen)
● Onthaalklas + oudste kleuters/jongste kleuters (trimester 2-3)

○ Doel: zachte start in de kleuterschool
● Beleidsondersteuning taal gekoppeld aan ZILL:

○ Taalbeleid zowel voor kleuter als lager
○ Iedere vrijdagnamiddag
○ Volgend schooljaar: beleidswerkgroep: wellicht rond wiskunde n.a.l.v. de

OESO-resultaten
● Teamvergaderingen i.f.v. doorstroming en werken aan onze prioriteiten zowel

pedagogisch-didactisch als organisatorisch

Personeelsploeg + schoolbrochure:

● Overlopen + wijzigingen bespreken
● Bijlagen schoolbrochure: overlopen



Varia:

● Zwemmen: omwille van corona zwemlessen verplaatst/weggevallen: vermoedelijk
zullen meer kinderen van het 1ste leerjaar nog niet kunnen zwemmen → is een extra
zwembegeleider aangewezen om dit op te vangen?

● Fietsen: gezinsbond: eventueel als school voorzet geven om kinderen te leren fietsen
door school ter beschikking te stellen op vb. woensdagnamiddag

● Voorzitter stuurt begin september een mail om een eerste datum af te spreken voor
de eerste schoolraad van het schooljaar 2021-2022.


