
Verslag schoolraad 3 februari 2016 

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

Victor, Mieke Claus 

Verontschuldigd : Staf Bayen 

1. Vorig verslag 

Zijn er nog vragen ? 

Mikael vraagt aan Hanne of er reacties zijn gekomen op de middagtoelage. Hanne heeft geen 

reacties van ouders gekregen enkel :  “Oh, ik wist niet dat je daar een fiscaal attest voor 

kreeg.” 

 

2. Adviezen :  

- Schoolreglement : Hanne verklaart de wijzigingen. ( zie bijlage : gewijzigde pagina’s ) 

Hierin staat ook dat de maxiumfactuur volgend schooljaar wordt opgetrokken naar 85 

euro. Momenteel bedragen de uitgaven per klas : 1
ste

 lj : 66,5 euro, 2
de

 lj : 74,80 euro ,  

3
de

 lj : 59 euro, 4 de lj : 80 euro, 5
de

 lj : 77,85 euro en het zesde lj 74 euro. 

               GUNSTIG ADVIES 

- Lestijden : Hanne licht toe. Er is 1 leerling meer dan vorig jaar. Meer details vind je in de 

bijlage ‘ proces verbaal ‘. 

               GUNSTIG ADVIES 

- Verlofkalender :  Niet enkel de verlofdagen staan er op vermeld maar ook de 

feestelijkheden rond 150 jaar ‘ De Platanen ‘. Zie bijlage 

               GUNSTIG ADVIES 

- Nascholingsbeleid : zie bijlage. 

Alle lkr. gaan ook extra observeren in het eerste en derde leerjaar om er kennis te maken 

met enkele kinderen die op school zitten met een aparte leerlijn ( m-decreet ) 

               GUNSTIG ADVIES 

- Zorgbeleid: Hanne licht ook enkele aanpassingen toe in het zorgbeleid van de school die 

het gevolg zijn van het m-decreet. 

Wat opvalt is dat er veel verslagen dienen opgesteld worden, veel meer overleg moet 

plaatsvinden, veel individuele leerlijnen, … . Mikael vraagt of hier extra ondersteuning 

vanuit de overheid voor is. Dit is echter niet het geval. Enkel leerlingen die rechthebben 

op GON-ondersteuning krijgen extra ondersteuning door de GON. Wel wordt er rekening 

mee gehouden dat de klasleerkrachten extra ondersteuning krijgen van de ambulante 

leerkrachten op school. In het zorgbeleid wordt ook een woordje uitleg gegeven over de 

opvang van de AN-kinderen.  Ook belangrijk voor de ouders is nu wel dat de klassenraad 

beslist of een kind blijft zitten en niet meer de ouders. Wel moet dit goed gemotiveerd 

worden zowel mondeling als schriftelijk en er moet een aangepaste leerlijn  opgesteld 

worden voor het volgende schooljaar. 

Meer informatie vind je in bijlage. 

               GUNSTIG ADVIES 

3. Werkgroepen  

Op school zit elke lkr in 1 of meer werkgroepen. Meer informatie over het doel van deze 

werkgroepen vind je in bijlage. 



4. Doorlichting 

Na de paasvakantie zal de school doorgelicht worden. Men start na de krokusvakantie met 

het doorlichten van de scholengemeenschap. Dit gebeurt in 3 fases :  

Fase 1 : een vooronderzoek : men gaat opzoek naar algemene informatie over de school vb 

op de website, … 

Fase 2 : de doorlichting zelf op school. Men woont een les bij  en neemt een interview af van 

de lkrn, directie, administratie, … . Ook het schoolgebouw wordt geïnspecteerd.  

Fase 3 : het verslag 

 

Het resultaat kan zijn :  

1 zo moet het + eventueel kleine werkpunten 

2 met werkpunten. Binnen de 3 jaar komt men controleren of je aan je werkpunten gewerkt 

hebt. Eventueel daarna nog eens 3 jaar later, … 

3. zeer ernstige werkpunten. Als er binnen de 3 jaar geen verbetering is moet de school 

eventueel sluiten. 

 

5. Fietspad en verkeerspark. 

Mikael mailde met Koen Helsen. Deze liet het volgende weten :  

Aansluitend op onze bespreking , kan ik volgende stand van zaken melden: 
Fietsverbinding: 

-          route via Vinusakker en gemeentemagazijn bleek niet evident 
-          we hebben een wegenis (servitude) gevonden van aan de Holleweg tot achteraan het 

terrein van het onthaalcentrum (achter hun moestuin) – we zouden alzo via de atletiekpiste 

de school kunnen bereiken – momenteel worden de eigendomsstatuten opgezocht en de 

nodige contacten gelegd.  Het gaat om1 à 2 particulieren en eigendom Fedasil. 
Realisatie = afhankelijk van besprekingen (hopelijk nog voor de zomer). 
  

 
Verkeerspark: 

-          mijn intentie is om in de loop van het voorjaar een mini-verkeerspark te voorzien op het 

marktplein (ervaring zal dan leren of de scholen en particulieren er gebruik van maken) – de 

aankoop van de gronden van het fortje heeft immers vertraging opgelopen wegens de 

noodzakelijke opmaak van een bodemsaneringsrapport 
  

We zijn blij met het fietspad en hopen dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Mikael zal op 

regelmatige basis een update vragen aan de schepenen. 

 
Het verkeerspark ligt moeilijker. We besluiten als schoolraad een brief naar de schepenen te 

schrijven waarin we onze bezorgdheid uiten over het tijdsverlies en de verkeersveiligheid om er te 

geraken. De school zal hierdoor niet veel gebruik kunnen maken van het nieuwe verkeerspark. 

Mikael start een mail op en stuurt deze door aan iedereen. Indien er de nodige aanpassingen 

gebeurd zijn bezorgen we deze aan het hele schepencollege. 

 

Momenteel gebeuren de fietslessen op het paradeplein rondom de parking. Nadeel is wel dat er niet 

steeds een overzicht is op alle leerlingen.  

Kelly vraagt of het niet mogelijk is om de fietslessen op het voetbalveld ( atletiekpiste )te laten 

doorgaan. Tom gaat dit uittesten met de hogere klassen.  

6. Paradeplein 



 

Het parkeerprobleem is opgelost maar het is echter niet veilig voor de kinderen. De gemeente 

beloofde een ketting te voorzien of een badgesysteem maar hier is nog niets van te zien.   

Er zijn vele ouders van de school die ook hier parkeren en in- en uitrijden voor en na de schooluren. 

Momenteel hebben er al enkele keren lkr gestaan om de veiligheid van de kinderen te garanderen. 

Hanne heeft gevraagd om eens met alle partijen ( asielcentrum, academie, schepenen )samen aan 

tafel te zitten en een oplossing te zoeken voor het probleem. Ze beloofd ons op de hoogte te 

houden. Indien er niet tijdig verandering is, schrijven we ook hiervoor een brief naar het 

schepencollege. 

 

We brainstormen over mogelijke oplossingen : haaientanden, stop op de grond, lijnen van het 

voetpad schilderen, spiegel, sluitingsuren voor- en na de schooluren, een verhoogde berm, rubberen 

matten, ketting, hek, …. 

 

7. Afscheid van Eva en mogelijke opvolging 

Mikael bedankt Eva voor haar jarenlange inzet voor de school en de schoolraad. Ze krijgt 

hiervoor een bloemetje. Momenteel zouden er 3 ouders zijn die al hebben laten weten dat 

ze eventueel geïnteresseerd zijn. ( Mark Verbist, Maria Wilkinson  en mama  Heidi Lambrecht 

) Mikael zal een gimme bericht maken. 

 

 

8. Varia 

- Raymond stelt voor om een boek te laten maken met hierin de geschiedenis van de 

school. ( 150 jarig bestaan ) Hobonia heeft dit ook laten doen en het was niet al te prijzig. 

Hanne bekijkt dit verder. Raymond biedt zijn hulp aan. 

- Tom meldt ons dat de wijk een overleg met Luc Janssens wil over het invoeren van een 

zone 30 in de hele wijk. De schoolraad is hier ook voorstander van. De contactgegevens 

van Mikael worden doorgegeven zodat hij namens de schoolraad eventueel mee deel 

kan nemen aan deze gesprekken. 

 

 

 

 

  


