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SCHOOLRAAD  

14 juni  2018 

  

● agenda: 

o welkom 

o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 

o zorgbeleid van onze school (juf Liesbet, zoco) 

o de infrastructuurwerken 

o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, 

uren-leraar en punten 

o wijzigingen sch 

o afspraak volgende vergadering 

o varia 

 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 22 februari 2018 

 

● aanwezig. 

● personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch 

● ouders: mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse, mevr. Lien Tallieu 

● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luk Lodefier 

● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke 

● dir. Stefaan Debouver 

 

● agenda. 

o welkom  

o goedkeuring verslag schoolraad 22 februari 2018 

o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, 

uren-leraar en punten 

▪ We tellen op vandaag (19.04.18) 223 lln. 

● 96 kleuters 

● 127 lagere schoolkinderen 

 



▪ Telling 01.02.2018 

● lestijdens (schalen) 

 ● 94 kleuters 126 lt. 

 ● 129 lagere schoolkinderen 166 lt. 

● SES-lestijden 

 ● kleuter   

  ○ 24 x opleiding moeder 6,41  

  ○ 27x thuistaal 7,86  

  ○ 31,... x schooltoelage 3,78 

  totaal  18 lt. 

 ● lager ○ 32 x opleiding moeder 8,54  

  ○ 36 x thuistaal 10,48  

  ○ 43,... x schooltoelage 5,19  

  totaal  24 lt. 

▪ Extra  

●godsdienst

 

                                   14 lt. 

●zorgenveloppe  (49 - 4= 45 pt.= 19/36) 12 lt. 

  

TOTAAL:     360 LESTIJDEN  

o puntjes van de oudergeleding  vanuit vorige vergadering 

▪ Opvang 

● volledig schema: zie boekje vergadering 19.04.2018 

● samenvatting 

7.00-7.30 10.4 

ma-vr 

7.30 - 8.00 25.8 

16.00-16.30 38.3 

ma/di/do 

16.30-17.00 31.6 

17.00-17.30 21.7 

17.30-17.45 8.7 

 

 



o puntjes vanuit schoolbestuur vanuit vorige vergadering 

▪ zorgbeleid 

● Juf Liesbeth - onze zoco - komt het zorgbeleid voorstelling 

in de volgende vergadering.  

 

HET ZORGBELEID VAN ONZE SCHOOL 

de zorgvisie 

 

Als school sporen wij naar het geluk van ieder kind. Dit op het ritme van               

ieder uniek kind. Wij willen kinderen weerbaar vormen midden onze          

moderne evoluerende maatschappij. Hen vaardig maken binnen hun eigen         

toekomst. (schoolvisie) 

 

We aanvaarden de eigenheid van ieder kind. Daarom krijgt elk kind de zorg en              

kansen die het verdient. We stemmen onze zorg af op individuele en specifieke             

onderwijsbehoeften. We gaan na welke redelijke aanpassingen en/of maatregelen         

het kind nodig heeft, om zich maximaal te kunnen ontwikkelen zowel op cognitief,             

sociaal, dynamisch-affectief en motorisch vlak.  

 

We hebben bijzondere voelsprieten voor het welbevinden van ieder kind. We           

bouwen mee aan een positief zelfbeeld binnen een veilig pedagogisch klimaat. Het            

eigen kunnen is het vertrekpunt. Via de zone van de naaste ontwikkeling streven             

we een hoger ontwikkelingsniveau na.  

 

De zorg wordt gedragen door het hele team van directie, leerkrachten en            

zorgcoördinatoren. Ouders betrekken we als volwaardige partners binnen ons         

zorgteam en we verwachten van hen dat ze afspraken en beslissingen mee helpen             

dragen.  

 

Als blijkt dat de te nemen aanpassingen die het team maximaal kan dragen niet 

voldoende zijn om het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden, zal het team 

via multidisciplinair overleg overwegen uit te kijken naar een school op maat. 

 

 

KLASINDELING 2018-2019 

 

o PK1A: juf Carine 

o PK1B: juf Lisa (Lore) 

o K23A: juf Myriam 

o K23B: juf Elke D. 

o K23C: juf Elien 

o L1: juf Delphine (juf Nadine helpt differentiëren op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagvoormiddag) 

o L2: juf Inge en ? 

 



o L3: juf Rita 

o L4: juf Lieselot 

o L5A: meester Thomas 

o L5B: juf Elke V. 

o L6: juf Lies 

 

VERLOVEN 2018-2019 

 

o Juf Myriam neemt 4/24 op vrijdag. Ze doet om de twee weken een 

uurtje zorg in één van de kleuterklassen. Ze wordt vervangen door Ciel 

Truyens.  

o Juf Carine neemt 4/24 op donderdag. Ze heeft geen kindvrije 

momenten meer en komt elke trimester één dag of 2 halve dagen terug 

voor IZO’s, MDO’s of een ander werkje. Ze wordt vervangen door juf 

Karen.  

o Juf Inge neemt 12/24. Ze wordt dan ook halftijds vervangen. De dagen 

moeten nog afgesproken worden in samenspraak met haar 

vervang(st)er. → onbekend 

o Juf Rita neemt 4/24 op maandag- en donderdagmiddag. Ze heeft geen 

kindvrije momenten meer (→ zorg). Ze wordt vervangen door juf 

Nadine.  

o Juf Lieselot neemt 4/24 op donderdag. Ze heeft geen kindvrije 

momenten meer en komt elke trimester één donderdag terug voor 

IZO’s, MDO’s of een andere werkje. Ze wordt vervangen door juf Lien 

(?).  

o Juf Nadine neemt 4/24 op dinsdagmiddag en woensdagvoormiddag. Ze 

heeft geen kindvrije momenten meer.  

 

 

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT 

 

● Vanuit de school. 

○ We bieden vanaf volgend schooljaar geen fruitsap meer aan, enkel nog 

water. 

 

● Vanuit de overheid. 

○ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) (punt 18) 

■ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel 

de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, wordt 

op 25 mei 2018 van toepassing. Het schoolreglement is 

aangepast aan deze verordening.  

● Voor het maken van beeld- en geluidsopnames is de 

uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 

noodzakelijk. Scholen kunnen niet uitgaan van een 

 



stilzwijgende toestemming. 

● Leerlingen en ouders kunnen toegang krijgen tot hun 

persoonsgegevens die de school verwerken. Ze kunnen 

bijvoorbeeld een (digitale) kopie vragen. De school mag 

voor een eerste kopie geen administratieve kost 

aanrekenen. 

○ Absoluut en permanent rookverbod (punt 13.5) 

■ Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er 

voor zorgt dat een school 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij 

is. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt, 

zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers.  

○ Wettelijk kader leerlingenbegeleiding (punt 16) 

■ Het nieuwe decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding gaat in voege op 1 september 2018. Dit 

nieuwe decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende 

actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding 

optimaliseren.  

● de contactgegevens van het CLB waarmee de school 

samenwerkt, en de concrete afspraken over de 

dienstverlening tussen de school en het CLB;  

● een korte beschrijving van het beleid op leerlingen- 

begeleiding, waarmee de school haar visie en werking in 

verband met leerlingenbegeleiding verduidelijkt. 

○ Ondersteuningsnetwerken (punt 3.3)  

■ De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 

operationeel. Elk ondersteuningsnetwerk is verplicht om te 

voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. In het 

schoolreglement wordt daarom vermeld bij welk 

ondersteuningsnetwerk de school is aangesloten en bij wie ouders 

terecht kunnen voor algemene vragen over ondersteuning of voor 

specifieke vragen over de ondersteuning van hun kind binnen de 

school.  

○ Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (punt 8) 

■ Leerlingen die op het einde van het basisonderwijs geen 

getuigschrift basisonderwijs behalen, ontvangen een getuigschrift 

dat aangeeft welke doelen zij wel bereikt hebben (een 

‘getuigschrift bereikte doelen’). 

○ Bijdrageregeling (maximumfactuur) 

■ Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor 

de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het 

te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie 

dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het geïndexeerd plafond: 

● voor het kleuteronderwijs bedraagt dit bedrag € 45 per jaar. 

● voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 

 



€ 85 per leerjaar. 

■ Meerdaagse uitstappen.  

● Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 

2018-2019 een maximumfactuur van € 435 per kind voor 

de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor 

het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  

 

 


