
Verslag schoolraad : 7 oktober 2021 

Verontschuldigd: Erik Van de Wouwer, Eef Vermetten, Margo De Raedt, Anny 

Noë 

Aanwezig: Diane Geens, Ingrid Nuyts, Katinka Geluykens, Chantal De Corte, 

Joëlle Verelst,  Veerle Slaets 

Verwelkoming door nieuwe voorzitter (Joëlle) 

Algemene schoolorganisatie: 

-Er was niets te melden vanuit de ouders, lagere school of kleuterschool 

-De nieuwsbrief zal elke week op de website van de school komen. Zo kan 

iedereen die wil de nieuwsbrief terugvinden en lezen.  

-Er werd een voorstel gedaan om brieven i.v.m. uitstappen éénvoudiger op te 

stellen met picto’s. Dit wordt al gedaan.  

-Ingrid Nuyts en Veerle Slaets zullen de taak van secretaris op zich nemen. 

-De voorzitter maakt de agenda. De secretaris stuurt de agenda door.  

Algemene schoolwerking: 

Belangrijkste wijzigingen i.v.m. het schoolreglement: 

1. Koala is de naam van de taalscreening die in de laatste kleuterklas zal 

afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november. De test zal dit 

schooljaar afgenomen worden voor de eerste keer. De versie voor het 

afnemen met tablet is nog niet klaar, maar is in school ook nog geen optie.  

Het afnemen van de test zal gebeuren door een vertrouwd gezicht.  (vb. een 

zorgleerkracht) Er bestaat ook een taalintegratietraject op maat voor 

anderstalige nieuwkomers (bij hen wordt geen Koala afgenomen) maar ook 

voor kleuters die zwak scoren op de Koalatest.  

2. Ann Verschueren (zoco KS) krijgt een aantal extra zorguren om deze test af 

te nemen. 

3. De school kreeg een aantal extra zorguren.  De invulling hiervan is 

uitsluitend voor ‘zorg’ en dit zal ook gecontroleerd worden. 



4. We kregen ook “bijsprong” d.w.z. extra uren om kinderen met een 

leerachterstand bij te werken. Voor de kleuterschool zal juf Evelyne dit 

doen. Voor de lagere school zal juf Pat dit doen.  

5. Investeringen in het onderwijs: “Digisprong”.  De school krijgt éénmalig een 

bedrag om tablets te kopen. Per leerling van het 5 de en 6 de leerjaar krijgt 

de school 290 euro en voor leerlingen van het 1ste-4de leerjaar en de 

kleuters is dit 25 euro/kind. Er zullen ook nog extra laptops aangekocht 

worden voor de leerkrachten en extra digiborden. Er is overleg met de 

scholengemeenschap om hierover een gemeenschappelijke visie uit te 

bouwen. Vóór 2023 moeten deze financiën besteed worden. We hebben 

ook enkele uren ICT extra gekregen. 

6. De maximumfactuur voor de kleuterschool bedraagt 45 euro en voor de 

lagere school 90 euro. Het bedrag voor de meerdaagse uitstappen is van 

€450 naar €455 gegaan. 

7. Klassenraad zal strenger worden i.v.m. vervroegde overstap van 

kleuterschool naar lagere school.  

8. De functiebeschrijving voor de leerkrachten zal voor alle scholen dezelfde 

zijn. (verkort en beknopt) 

9. Functioneringsgesprekken: de directie zal op bezoek gaan in de klassen. De 

directie zal de eerste evaluator zijn en het schoolbestuur de tweede.  

10. TADD (= tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) kan sneller bekomen 

worden daarom is de evaluatie belangrijk. Een leerkracht kan sneller een 

vaste benoeming krijgen.   

11. Het lerarenplatform zal met 3 jaar verlengd worden.  

12. Er werd al gezocht naar een alternatief voor Paul Maes die om de 2 jaar een 

voorstelling kwam geven voor de leerlingen van 5 en 6 en hun ouders over 

“leren leren”. De organisatie “Best” werd niet zo goed bevonden.  Diane 

informeert bij Steve Daponte van “Up front”. (breinvriendelijk lesgeven) 

13. Er werden al uitstappen gepland o.a. sportdag…. Er zullen ook meerdaagse 

uitstappen plaatsvinden dit schooljaar voor 3 en 4 en voor 5 en 6. (deze 

laatste omdat de openluchtklassen 2 jaar geleden niet konden doorgaan 

omwille van corona) Zwemmen gaat nog door in het zwembad van 

Wijnegem. Het vierde leerjaar doet een proefprojectje en gaat enkele keren 

extra zwemmen in Brasschaat. (gefinancierd door de gemeente)  Tot hiertoe 

viel dit nog niet zo goed mee.    



 

Uitgevoerde werken op school:      

-Er werd asbest verwijderd in de kleuterschool (in de kelder en de zorgklas van 

juf Ann V. kreeg een nieuw dak.)  

-Er werd geschilderd. 

-Er werd een grasterreintje aangelegd. Dit zal dienst doen als een “rustige” 

plek. Hiervoor willen we nog een oproep doen naar handige ouders om deze 

plek aan te kleden. Vb. een scheiding maken met het fietsenrek, eventueel 

met haagplanten. Vb. tuinmeubelen maken met paletten.  

-We werken sinds de fusie meer samen met Annuntia. Er werd een extra  

beleidsmedewerker aangeworven voor de beide scholen.  Zij zal voor onze 

school vooral de werken aan de (verouderde) infrastructuur opvolgen. Eerst 

zullen er branddeuren moeten komen in de school. Een concrete volgorde van 

werken die moeten uitgevoerd worden, volgt binnen enkele maanden.  

Volgende vergadering: woensdag 8 december 2021, 20u00 

 

    


