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SCHOOLRAAD
18 juni 2020

● agenda:
o welkom
o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
o de infrastructuurwerken
o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren,

uren-leraar en punten
o wijzigingen schoolreglement
o opvang 2020-’21
o afspraak volgende vergadering
o varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 20 februari 2020

● aanwezig.
● personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch
● ouders: mevr. Lien Tallieu, mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims
● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke
● dir. Stefaan Debouver

● verontschuldigd.
● mr. Luk Lodefier

● agenda vorige vergadering.

o welkom
o goedkeuring verslag vorige vergadering.
o infrastructuurwerken

▪ dubbel glas
● We kregen de toestemming van Agion om de werken te



starten.
● Decoglas kreeg een bevel van aanvang.

▪ dossier huursubsidie
● Alheembouw kreeg de werken toegewezen.
● Met een deel van het team brainstormden we over de

nieuwbouw.
● We zaten reeds rond de tafel met de architect en Pieter

Vandenberghe van Alheembouw. (13 maand?)
● De landmeter nam enkele maten op zodat de architect aan

de slag kan.
o schoolbevolking

▪ 87 kleuters
▪ 152 lagere schoolkinderen

● totaal: 239 kinderen
o lestijden

▪ beschikbare lestijden (fictieve gegevens op basis van de
coëfficiënten van vorig schooljaar):

● kleuter: 120 + 18 = 138 (138)
● lager: 193 + 26= 219 (200)
● godsdienst: 16 (14)
● omkadering: 12 (halftijds uit zorgpunten)

o Totaal: 385 (364) lt.
▪ Waar gaan de lestijden naartoe?

● 14 lt. beweging lager
● 8 lt. beweging kleuter
● 1 lt. mentor-coach
● 1 lt. prev.-adv.
● 24 lt. zoco

o blijft over: 337 (316) lt.
● 24 lt./klas

o 337 : 24 = 14,0417
o varia

▪ Er wordt gevraagd de drankflessen vanaf nu twee keer per week
mee te nemen naar huis om schoon te maken.

● Dat werd gevraagd aan de leerkrachten.
▪ Er wordt gevraagd om na te gaan of de kinderen in de opvang

blaadjes uit de kast mogen gebruiken en om werkbladen per
leerjaar te voorzien.

● → Wendy
▪ Er wordt gevraagd uit te kijken naar fluo-vestjes met rits.



● Bij vernieuwing worden dergelijke hesjes aangekocht.

SCHOOLBEVOLKING 2019-2020
04.06.2020

kleuterafdeling
P: 20

K1: 21

PK1A 21 (10+11)

92

244

PK1B 20 (10+10)

K2 21

K3A 16

K3B 14

lagere afdeling

L1A 14

152

L1B 15

L2 23

L3 24

L4 19

L5 24

L6A 16

L6B 17

● Ze komen er later bij:

1 01.09.20 Jules HUVAERE (K1) 23.12.17
2 Louelle CANNAERT (K1) 12.12.17
4 Jax VANDEPUT (P) 30.01.18
5 Juul ADEM (P) 25.02.18

Louisa DEGANG (P) 02.02.18
6 Marcel WESOLOWSKI (K1) 17.04.17
7 Arsalan KHAN MANGAL (K2) 03.07.16
8 Bianca TEMMERMAN IACOB (K2) 24.01.16
9 Shareyar KHAN MANGAL (K3) 13.05.14
10 Julia WODARZ (L3) 24.01.12
11 Eduard COCA (L3) 06.08.11
12 Edison GËRXHALIU (L4) 31.12.11
13 Erson GËRXHALIU (L6) 15.06.09
1 09.11.20 Matheo VERBEKE (P) 23.03.18

Fodé Tidiane KEITA (P) 23.03.18
2 Komrabai SESAY (P) 21.04.18
3 Amin KASMI (P) 17.03.18
4 Stien MACHOZI (P) 21.04.18



5 Amelle SOUMAYE (P) 11.04.18
1 04.01.21 Suzan VERKEST (P) 18.05.18
2 Manon VANSTEENKISTE (P) 22.05.18
3 Fran DEVREESE (P) 04.06.18
4 Halime OZCELIK (P) 12.06.18
1 01.02.21 Axana DE RAMMELAERE (P) 08.07.18
1 19.04.21 Lowie VANHEE (P) 06.09.18
2 Amina VANSEVEREN (P) 28.08.18
3 Sofia BRATUNOV (P) 22.09.18
1 17.05.21 Corneel CANNOOT (P) 05.11.18
2 Lotus HULLEBUSCH (P) 28.10.18
1 01.09.21 Oona DESMEDT (K1) 14.12.18
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‘18 ‘17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09

- 20 21 21 31 29 23 24 19 24

18 3 2 1 0 0 2 1 0 1

20
(3+17)

23 23 22 31 29 25 25 19 25

zitten-
blijven

+1 +1
-1

+3
-1

-3 +1 -1

BuO -1 -1 (2)

20 24 23 23 28 29 24 25 19 25

16 14 17 14 14 19 13 21 15

LESTIJDEN 2020-2021

● beschikbare lestijden
o kleuter: 120 + 15 = 135
o lager: 193 + 27 = 220
o godsdienst: 16
o aanvangsbegeleiding: 3
o omkadering: 12 (halftijds uit zorgpunten)

▪ totaal: 386 lt.
● Waar gaan de lestijden naartoe?

o kleuter:
▪ PK1A:

● Carine Vanhoutte: 20 lt.
● Nele Vaneeckhoutte: 4 lt.

▪ PK1B: Lore Borms: 24 lt.



▪ K2: Elke De Doncker: 24 lt.
▪ K3:

● Myriam Vervenne: 20 lt.
● Elien Scheerens: 4 lt.

▪ zorg: Elien Scheerens: 20 lt.
▪ beweging: Nele Vaneeckhoutte: 8 lt.

● rest: 11 lt. → Lisa Marreel
o lager:

▪ L1:
● A: Lien Christiaens: 24 lt.
● B: Elke Vermeersch: 24 lt.

▪ L2:
● A:

o Nadine Bouvry: 20 lt.
o Inge Vanoverschelde: 4 lt.

● B: Delphine Delaere: 24 lt.
▪ L3:

● Rita Verstraete: 20 lt.
● Inge Vanoverschelde: 4 lt.

▪ L4: Lieselot Vandermeersch: 24 lt.
▪ L5: Thomas Devolder: 24 lt.
▪ L6: Lies Vandendriessche: 24 lt. (1ste trim.: Jarre Forment)
▪ zoco: Liesbeth Van Daele: 24 lt.
▪ beweging: Lien Duthoit: 12 lt.
▪ preventie: Franky Polfliet: 1 lt.
▪ mentor-coach: Silvie Huys: 1 lt.
▪ ambulant: Inge Vanoverschelde: 4 lt.

● rest: 17 lt.
o Shelly Balcaen: 13 lt.
o Alissa Lagrange: 4 lt.

● Leerkrachten werden voorlopig toegewezen aan de klassen.
Leerlingenaantallen kunnen de opdrachten nog wijzigen…

PUZZEL RESTUREN EN VERVANGINGEN 2020-2021
onder voorbehoud van leerlingenaangroei

Elien Shelly Lisa Alissa Inge

ma vm L3 L6 zorg K

ma nm zorg K L4 zorg K

di vm L3 zorg K



di nm zorg K zorg K verv.L3

woe zorg K (vanaf 10.30)
zorg K

L2/L5 verv. L3

do vm L3 L1/L6 L2/L5

do nm zorg K L4 amb. MDO
1/2

vr vm K3 verv. L2

vr nm K3 L34 (lezen) verv. L2

● Elien:
○ L3: co-teaching.

■ Na gezamelijke instructie neemt Elien de helft van de klas (steeds
dezelfde groep) mee voor de inoefening

■ De groepen worden op voorhand verdeeld en blijven dezelfde.
● Wie meegaat met Elien voor taal, blijft bij Rita voor

wiskunde (en omgekeerd).
■ Waar?

● bolletjesklas (banken?)
○ zorg: afspraak met zoco
○ K3: afspraak met juf Myriam

● Shelly (tot herfstvakantie: Eline Martens):
○ L6: co-teaching.

■ Na gezamelijke instructie neemt Shelly de helft van de klas
(steeds dezelfde groep) mee voor de inoefening

■ De groepen worden op voorhand verdeeld en blijven dezelfde.
● Wie meegaat met Shelly voor taal, blijft bij Lies voor

wiskunde (en omgekeerd).
■ Waar?

● opvangklas (studie)
○ L4: overname van de klas

■ Terwijl Shelly de klas overneemt, heeft Lieselot zorgmomenten
voor wie het nodig is.

○ L1: directe zorg
■ Ten laatste dinsdagavond sturen de lkr.-en L1 een zorgvraag door

naar juf Shelly.
■ Shelly neemt de kinderen mee naar het opvangklas.

○ L34: lezen
■ in samenspraak met juf Lieselot en juf Rita begeleidt Shelly de

leesmomenten.
■ Wanneer het lezen afgelopen is, zoekt Shelly materiaal en

werkvormen op.

● Lisa:
○ zorg kleuters: in samenspraak met zoco

● Alissa:
○ L2 en L5: zorg op vraag van de leerkracht (in de klas of in een apart

lokaal)



WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT

1. Verlaging aanvang van de leerplicht

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van
de aanvang van de leerplicht.
Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang
van de leerplicht van6 naar 5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht
opgetrokken van 12 naar 13 jaar.

a. Aanwezigheden voor voldoen aan de leerplicht

Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het
Basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle leerlingen in het lager
onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds.
Dit blijft behouden.
Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het
kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 275 halve
dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht
worden, mogen daarbij meegerekend worden.
Het schoolreglement wordt op relevante punten die betrekking hebben
op afwezigheden aangepast conform deze nieuwe regelgeving.

b. Richtlijnen over aanwezigheden

In het schoolreglement moet specifiek voor het kleuteronderwijs een
bijkomend onderdeel toegevoegd worden rond richtlijnen over
aanwezigheden (in het bijzonder voor de leerplichtige kleuters)
en te laat komen. We herschikken een aantal onderdelen onder de
rubriek Afwezigheden en specifiëren het belang van aanwezig zijn op
school.

c. Toepassingsgebied in het kader van tucht

Ondanks de verlaging van de leerplicht, blijven tuchtmaatregelen
beperkt tot leerlingen in het lager onderwijs. Het woord ‘leerplichtig’
wordt geschrapt, omdat alle leerlingen in het lager onderwijs
leerplichtig zijn. Deze regelgeving blijft dus ongewijzigd.

2. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

De toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs voor
6-jarigen worden gewijzigd.
In de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs wordt het
vereist aantal halve dagen aanwezigheid in een Nederlandstalige
erkende kleuterschool voor een 5-jarige opgetrokken van 250 naar 275
halve dagen. Dit aantal is gelijk aan het aantal halve dagen leerplicht
voor een 5-jarige.
Op het einde van het kleuteronderwijs zal de klassenraad van de school
waar de leerling het kleuteronderwijs gevolgd heeft een advies geven of
de kleuter het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager
onderwijs te kunnen aanvatten. Bij een gunstig advies heeft het kind
recht op instap in het lager onderwijs. Indien bij een ongunstig advies
de ouders het kind toch willen laten starten in het lager onderwijs,



dan kan dit enkel als de klassenraad van lagere school hiermee akkoord
is. Dit betekent evenwel ook dat leerlingen met een ongunstig advies
enkel worden toegelaten tot het lager onderwijs mits deze leerling een
taaltraject doorloopt. Daartoe organiseert de school een taalbad of een
volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. Dit kan een voltijds
traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds taalbad werd doorlopen.
De klassenraad legt de modaliteiten vast hoe dat taaltraject wordt
ingevuld.
De lagere school kan ook beslissen om de kleuter niet toe te laten tot
het gewoon lager onderwijs. In dat geval moet het kind een jaar langer
in het kleuteronderwijs doorbrengen. Voor 6-jarige leerlingen die nog
geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van
de lagere school, na een screening die nagaat wat het niveau van het
Nederlands van de leerling is, over de toelating tot het lager onderwijs.
Indien de klassenraad geen toelating verleent, dan dient de kleuter een
jaar verlengd in het kleuteronderwijs door te brengen. Indien de
leerling toegelaten wordt tot het gewoon lager onderwijs kan de
klassenraad beslissen dat de leerling daar een taalbad moet volgen of
een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten.
De huidige bepalingen en termijn met betrekking tot het meedelen van
de beslissing aan de ouders blijven behouden.

3. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering (DEEL III, punt
18.2)

Bij schoolverandering wordt nu meer concreet bepaald welke
leerlingengegevens deel kunnen uitmaken van het overgedragen
dossier. Dit zijn enkel de gegevens die betrekking hebben op de
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan, meer bepaald de essentiële
gegevens die de studieresultaten en de studievoortgang van de leerling
bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. Dat is in die
zin in het schoolreglement verduidelijkt.

4. Verduidelijkingen
a. CLB-chat (DEEL I, punt 3.3)

We voegen toe dat een ouder of leerling via CLB-chat anoniem een
vraag kan stellen of een verhaal kan vertellen aan een
CLB-medewerker.

b. Groeipakket (DEEL III, punt 1)

We verduidelijken dat aanwezigheid gedurende het volledige
kleuteronderwijs belangrijk is. Kleuters moeten namelijk voldoende
dagen aanwezig zijn in de eerste en tweede kleuterklas om recht
te hebben op de kleutertoeslag. Op
https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vind je
meer informatie terug.

c. Plicht tot redelijke aanpassingen (DEEL III, punt 1)

In de engagementsverklaring tussen school en ouders voegen we een
zin toe waardoor duidelijk wordt dat een school verplicht is om redelijke
aanpassingen (waaronder differentiërende, remedierende,
compenserende en dispenserende maatregelen) te nemen voor een



leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ook verduidelijken we dat
ouders zich niet kunnen verzetten tegen het voorzien van redelijke
aanpassingen.

d. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
(DEEL III, punt 4)

We passen dit deel aan met het oog op de nieuwe toelatings-
voorwaarden tot het lager onderwijs. We verwijzen enkel nog naar de
organisatie van de leerlingengroepen binnen het onderwijsniveau.
De infobrochure somt de toelatingsvoorwaarden op die van belang zijn
voor de overgang tot een ander onderwijsniveau.

e. Beroepsprocedure tegen niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs
(Deel III, punt 8.2)

Vorig schooljaar hebben we de beroepsprocedure tegen het niet-
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs geconcretiseerd. Nu
werken we nog een aantal punten verder uit naar analogie met het
secundair onderwijs.

f. Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting (Deel III, punt 9.5)

Een aantal punten in de beroepsprocedure tegen de definitieve
uitsluiting zijn verder uitgewerkt naar analogie met het secundair
onderwijs. Ook brengen we nog enkele verduidelijkingen aan.

g. Reglementaire feestdagen

Voor de Vlaamse Gemeenschap is 11 juli een reglementaire feestdag. In
de omschrijving van de termijnen bij de (beroeps)procedures (in het
kader van tucht en het niet-uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs) maken we dit nu concreet.

h. Bijdrageregeling (Deel III, punt 10)

i. Bedragen maximumfactuur

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder
scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 440 EUR naar 445 EUR.
De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.
ii. Verplichte gespreide betaling

In de tekstballon verduidelijken we dat scholen verplicht zijn om in een
gespreide betaling van minimum drie schoolrekeningen per schooljaar
te voorzien.

i. Medische handelingen (DEEL III, punt 13.3)

De toepassing van het recht op onderwijs voor alle kinderen en
jongeren, maakt dat alsmaar meer kinderen en jongeren met medische
problematiek begeleid worden in klasgroepen voor gewoon onderwijs.
Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen
tijdens de schooltijd noodzakelijk is. Het blijkt onmogelijk om steeds de
verstrekkingen van gezondheidszorg uit te laten voeren door bevoegde
gezondheidszorgbeoefenaars.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een legistieke
verankering. Zo lang deze legistieke verankering uitblijft, ondersteunen



we onze scholen die ervoor kiezen om strikt binnen het wettelijke kader
te blijven (nuloptie). We bieden ook een alternatief aan voor scholen en
hun besturendie er intussen voor kiezen om (beperkte) handelingen te
stellen (kwaliteitskader voor medische handelingen).

j. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (DEEL III, punt 17)

Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet
langer verwezen naar het hebben van een diagnose of een stoornis. Het
gaat nu over kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde
behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven. Dit passen
we aan in het schoolreglement.

k. Informatie inzake leerlingenbegeleiding (DEEL III, punt 18.1)

Scholen kunnen informatie over leerlingen verzamelen indien de wet dit
toelaat. Met het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding is er een
wettelijke basis voor scholen om de leerlingengegevens die kaderen
binnen het beleid op leerlingenbegeleiding te verwerken. We
verduidelijken dat de school voor die gegevens niet meer de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen nodig
heeft. Weliswaar verzamelt de school die gegevens nooit achter de rug
of over het hoofd van de leerling en de ouders.

OPVANG 2020-2021

● De opvang gaat door in de turnzaal (maar zoveel mogelijk buiten).
○ Er wordt materiaal van de huidige opvangklas verhuisd naar de plaats

waar nu het materiaal voor beweging staat (2 beuken achter de
gordijnen).

● Toezicht
○ ‘s Morgens wordt het toezicht verzorgd door juf Linda.
○ ‘s Avonds springt juf Els bij, maar juf Sabrina vervangt soms juf Linda

■ op maandag, dinsdag en donderdag van 16u.10 tot 17u.10.
■ op vrijdag van 15u.15 tot 16u.15.

● Linda of Sabrina staan in voor:
○ de registratie van de aanwezigen (tijdstip brengen en

ophalen)
○ de toiletbegeleiding (door oudere lln. of door de

toezichster zelf)
● Els staat in voor:

○ spelbegeleiding
○ orde en tucht

● Studie
○ Voor de lagere schoolkinderen organiseren we op maandag, dinsdag en

donderdag na de schooluren studie in de huidige opvangklas.
■ L12: een kwartier
■ L3456: minimum een halfuur en maximum drie kwartier

○ De studie is niet vrijblijvend.
○ Na de studie gaan de leerlingen naar de opvang (buiten of turnzaal).
○ De begeleider registreert het tijdstip van ophaling.


