
Verslag schoolraad 9 november 2015 

Aanwezigen : Kelly Pauwels, Eva De Wolf, Raymond Roelands, Tom Huys, Hanne Bervoets, Mikael 

Victor, Mieke Claus 

Vanaf paradeplein en fietspad : schepen Koen Helsen en schepen Ria Van Oncen 

Verontschuldigd : Staf Bayen 

1. Aantal leerlingen 

 

Hanne geeft ons een stand van zaken :  

1
ste

 leerjaar : 27 leerlingen waarvan 1 nieuwe ( Jef van Juf Anna ) 

2
de

 leerjaar : 29 leerlingen waarvan 3 anderstalige en 1 nieuwe ( Juf Kathleen van KS ) 

3
de

 leerjaar : 23 leerlinge waarvan 4 nieuwe ( m-decreet, verhuis ) 

4
de

 leerjaar : 19 leerlingen  waarvan 1 anderstalige  

5
de

 leerjaar : 24 leerlingen 2 nieuwe leerlingen ( verhuis ) 

6
de

 leerjaar 27 leerlingen waarvan 1 anderstalige 

TOTAAL : 153 leerlingen 

Dat maakt 5 anderstalige nieuwkomers ; Wat niet meer is dan andere jaren gezien de 

vluchtelingencrisis. In het centrum worden voornamelijk alleenstaande mannen opgevangen. Het is 

wel volledig volzet. Normaal 300, momenteel 650.  

Er is dit jaar wel een nieuwe juf nl. juf Anouck. Zij geeft les aan de anderstalige nieuwkomers. 

2. Middagtoelage 

Aantal leerlingen die tijdens de middag blijven eten verschilt weinig met de vorige jaren na 

invoering middagtoelage. De mensen hebben natuurlijk nu pas de eerste schoolrekening mee 

naar huis gekregen. 

De leerlingen van het asielcentrum moeten wel verplicht gaan eten in het centrum. 

De administratie gebeurt door de klasleerkracht. 

50 % van de leerlingen koopt een drankje in de refter.  

Op vrijdag mogen de leerlingen enkel water, melk en thee drinken. 

Er zijn 2 fruitdagen nl woensdag en vrijdag. De leerlingen kunnen dan ook fruit kopen in een 

fruitkraampje met hun drankkaart. 

 

3. M- decreet 

Zie bijlage 

- Er zijn geen compensaties vanuit de overheid . 

- Ouders beslissen zelf of hun kind naar het buitengewoon onderwijs gaan of niet. Ze 

kunnen in het gewone onderwijs ingeschreven worden onder opschortende 

voorwaarden. 

- De klassenraad beslist over het getuigschrift van een kind.  

Indien ja dan MOET het kind naar 1A, 

Indien nee dan MOET het kind naar 1B 



- De school ( klassenraad : zorglkr, lkr, directie en zorgcoördinator ) mag nu wel zelf 

beslissen of een kind dubbelt of niet. Het moet hiervoor wel een gemotiveerd verslag 

schrijven. 

4. Nascholingsbeleid 

Zie bijlage 

Daar er dit schooljaar geïnvesteerd wordt in pedagogische studiedagen zijn er minder 

individuele bijscholingen. 

 

5. Paradeplein 

Uitleg door Koen Helsen en Ria Van Oncen 

Het plan was om op het paradeplein een verkeerspark en extra parkeerplaatsen te voorzien. 

Er is beslist om het verkeerspark te laten vallen op deze locatie, daar er een overbevolking is 

van het asielcentrum en zij ook een stuk van het paradeplein willen als ontspanningsruimte. 

De buurt heeft graag dat de mensen van het asielcentrum niet overal gaan rondlopen maar 

in het centrum blijven De extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd om het 

parkeerprobleem rond school op te lossen. 

Dit zou half november inorde moeten zijn.  

De parking wordt naar het asielcentrum toe afgeschermd met mobiele hekken maar deze 

worden wel verankerd en met zeilen afgedekt. 

Deze parkeerplaatsen zijn enkel voor de cursisten van St-Lukas. Dit wordt aangegeven door 

een verkeersbord. Kelly stelt voor om een ketting te plaatsen die gesloten wordt wanneer de 

kinderen van en naar school komen . ( van 8u10 tot 8u30 en vanaf 15u25 tot 15u40 ) 

Wij vinden dit een goed idee ! 

 

Alternatieven voor een verkeerspark. 

- Aan het marktplein : 

Voordeel :  * het is voor iedereen toegankelijk, doordat het centraal gelegen is. 

Nadelen :  * markt, kermis, manifestaties 

• Kinderen moeten eerst door het centrum om nadien te leren hoe ze zich  

  door het verkeer op een veilige manier moeten begeven. 

• Verdere ligging van de school maakt het voor onze school moeilijk tot 

niet  

  mogelijk om er te oefenen. 

Eventueel wordt er een tijdelijke miniversie uitgetest. 

 

- Fortje van Kapellen: 

Voordeel :  * Ligging, erg veilig 

Nadeel : * de gemeente is nog geen eigenaar en grond dient gesaneerd te worden 

 

6. Fietspad  

Schoolraad schreef hiervoor een brief naar de betrokken schepen. 

Koen Helsen en Ria Van Oncen lichten toe. 

Er zijn 3 mogelijke routes : 

- 2 langs Holleweg, voetbalveld en zo naar school 



- 1 langs Vinusakker 

- De gemeente bekijkt de mogelijkheden verder. Wij hopen op een spoedige beslissing in 

kader van het verkeersveilig naar school komen voor de leerlingen. 

 

De voorkeur van de schoolraad gaat uit naar de certitudeweg die loopt van de Holleweg 

naar de Hoogboomsesteenweg. Raymond heeft ons hierop gewezen. Hier moet enkel 

een kleine doorsteek gemaakt worden naar het voetbalveld. Dit wordt ook opgevolgd. 

 

Nieuwe wijkagent Cedric Goosenaerts 

 

Momenteel moeten er ouders meegevraagd worden als fietsbegeleiding omdat er soms 

problemen zijn met de capaciteit bij de politie. Maar als het kan is er zeker 

politiebegeleiding. 

 

7. Projecten : 150 jaar Platanen 

Hanne licht feestjaar toe. 

 

- Academische zitting in september 

- Praatcafé voor ouders, oud-leerlingen, sympathisanten 

- Schooltoneel : Het dappere kleermakertje geschreven door papa Steven De Koninck door 

oud-leerlinge, ouders, leerlingen, lkr 

- Kwis in thema 150 jaar 

- Retrofuif 

- Paasbrunch 

- Schoolfeest in thema  

 

8. Brandevacuatie 

In 4 minuten was iedereen buiten en binnen de 6 minuten waren alle gegevens binnen. 

Opmerkingen : St-Lukas mag niet verzamelen onder de luifel en lkr mag niet naar de 

hulpdiensten bellen met de gsm. Men moet verplicht bellen met telefoon op secretariaat. 

 

Veiligheid gebouw :  

- brandblusser in refter moet worden verplaatst  

- EHBO- blad in ziekenboeg moet uitgebreider ingevuld worden door de lkr 

- naam lokaal ziekenboeg moet ook vermeld worden langs de kant van het secretariaat 

- bureau zorgcoördinator is te laag 

 

9. Schoolraad volgend schooljaar 

Daar Liv en Pieter de school verlaten zullen Mikael en Eva, indien ze dit wensen, de 

schoolraad verlaten. Mikael geeft aan dat hij nog wel één jaartje wil verder doen daar er 

nadien toch een nieuwe schoolraad dient samengesteld te worden ( 4 jaar zijn dan voorbij ). 

Eva wil eventueel nog wel één jaartje bijdoen als er niemand gevonden wordt. 

Mikael lanceert alvast een oproep bij de leden van het oudercomité. 

 

We bedanken hen alvast voor hun jaren dienst ! 


