Verslag schoolraad 22 februari 2022
Aanwezigen:
Nicole Verhoeven, Sofie De Hondt, Tamara Elsen, Sandra Van Berlamont, Petra Rens,
Kimberley Devriendt, Sarah Tresignie, Leen Vanderper, schepen Karin Jiroflée

Agenda:
•

Goedkeuring verslag
OK

•

Goedkeuring agenda
OK

•

Telling 1 februari 2022
Tabel met de leerlingenaantallen:
Vestigingsplaats
Aantal

1. ’t Haegje lagere school
132
+ 1 leerling aan
coëfficiënt 1,5

2. Klimop
120

Algemeen totaal

Lagere school: 253
+ 1 leerling aan coëfficiënt 1,5

3. ’t Haegje kleuterschool
79

Kleuterschool: 79

In totaal 332 leerlingen.
Ten opzichte van het schooljaar voordien is dit een daling van:
Kleuterschool
- 6 kleuters (voorheen 85 )
’t Haegje
-6 leerlingen ( voorheen 139 )
Klimop
-20 leerlingen (voorheen 140 )
Totaal

-32 leerlingen

Globaal genomen daalt in andere scholen van de scholengemeenschap én ook in andere
scholen binnen de gemeente Haacht het leerlingenaantal.
De steeds grote klasgroepen die voor Klimop vanuit kleuterschool Pit aangeleverd werden zijn
danig verlaagd. Dit zal ook de komende schooljaren zo zijn.
In de afdeling ’t Haegje is er sporadisch nog wel zij-instroom van enkele verhuizende
leerlingen vanuit de Brusselse rand. Grote toestroom van zij-instromers is ook niet meer aan
de orde wegens geen nieuwe woningen of panden meer in gebruik te nemen in de
rechtstreekse schoolomgeving.

•

Veiligheid
-

Feedback na vergadering stakeholders verkeersveiligheid schoolomgeving Klimop 2
februari.
Op 2 februari 2022 vond een vergadering met de stakeholders plaats in het
gemeentehuis.
Aanwezig waren:
Steven Swiggers (burgemeester), Karin Jiroflée (schepen van onderwijs), Kris Leysen,
Robin Pepermans, Kristof Hermans (dienst mobiliteit), Tamara Elsen (Directie GBS
Haacht), Kristel Vrolix (Directie kleuterschool Pit), Wim Quintelier, Sarah Tresignie
(Ouderraad Klimop), Quinten, Saartje (Ouderraad Pit), Pieter (kribbe Ferm), Sandra Croes
(buitenschoolse opvang Ferm).
In het kader van de verkeersveiligheid van de dorpskern werden concrete acties
voorgesteld.
Tamara bracht een aantal elementen over aan de personeelsleden van de school.
Doel?
Het schoolpersoneel info bezorgen die besproken werd op het overlegmoment en in
kennis stellen van een overlegmoment dat plaats vond.
Achterliggende visie is de dorpskern van Wespelaar te vrijwaren van zwaar verkeer,
gemotoriseerd verkeer weren en gedragsverandering bij de mensen trachten te creëren.
Er zou een infomoment voor ouders en buurtbewoners ingepland worden. Daarnaast zal
de communicatie m.b.t. de concrete acties opgenomen worden door de gemeentelijke
diensten.
Opmerking Petra (als leerkracht en buurtbewoner): Spijtig dat de buurtbewoners (nog)
niet ingelicht/gehoord werden over de plannen.

-

Actie ouderraad Klimop => Mensen op een ludieke manier sensibiliseren om de Kiss &
Ride-zone op de parking van het arboretum te gebruiken
=> Op een , nog te bepalen, dag ‘s morgens een koffie en een flyer uitdelen.
Stand van zaken? Nieuwe datum?
Gezien de coronamaatregelen wordt deze actie uitgesteld naar een later tijdstip. Van
zodra er versoepelingen zijn wordt dit gerealiseerd, want dit blijft een actiepunt.

-

Vanuit de varia/rondvraag uit vorige vergadering:
Veiligheid: Vanuit de oudervereniging van ’t Haegje komt de opmerking ivm
gevaarlijke situaties op de grote parking en dit vooral op maandag.
Vraag is of hier iets rond kan gebeuren? Nog eens vermelden op een nieuwsbrief?
Controle? Politiepatrouille?
-> Reactie mevr. Jiroflée: Parking heeft een openbaar karakter. Wanneer politie een
paar keer per week patrouilleert heeft dit meestal een positief effect. Dit item werd
op team onderwijs besproken en zal opgevolgd worden.
→ Werd door de schepen op het college gebracht. Tot op heden gebeurde er nog
geen toezicht door de politie. Dit wordt opnieuw nagevraagd.
Nicole informeert naar parkeermogelijkheid aan het vredegerecht?
-> Reactie mevr. Jiroflée: Heeft te maken met eigendomssituatie. Wordt nagevraagd.
Werd door de schepen nagevraagd. Dit is nog hangende.

•

•

Budget
-

Aankoop speeltoestellen Klimop wordt samen met ouderraad opgenomen, zoals vorige
keer gemeld. Concreet wordt dit door Astrid opgevolgd. Zij maakt deel uit van de
werkgroep ’speelplaats’ én is administratief medewerkster en bijkomend ook
aanspreekpunt voor de financiële stromen hierachter.

-

De aankoop van meubilair voor personeel en leerlingen werd vanuit de
meerjarenplanning in een prioriteitenplan gestoken.
De verhuis van het OCMW (nu geïntegreerd in het gebouw van DC Den Breughel) gaf als
opportuniteit met zich mee dat sommige meubels een tweede leven konden krijgen in de
school. Initieel zou dat ook voor bureaustoelen zo zijn, wat bovenaan de prioriteitenlijst
stond, maar dat bleek nadien niet het geval. Daarom worden nu bureaustoelen als eerste
aankoop gepland in fase 1.

Naschoolse opvang ’t Haegje
De naschoolse opvang zal niet langer door de oudervereniging van ’t Haegje verzorgd worden
en dit vanaf september 2022.
Ondertussen vonden er gesprekken plaats tussen het schoolbestuur en de verantwoordelijke
van Hopla! (omdat zij dit waarschijnlijk zullen overnemen.)

•

Varia en rondvraag

•

Volgende vergadering
24/5/2022 (live in Wespelaar)
Voorlopige agendapunten:
- Goedkeuring verslag
- Goedkeuring agenda
- Bespreken brandoefening
- Voorlopig lestijdenpakket
- Aanpassingen schoolreglement en schoolbrochure
- Verkeersveiligheid
- Naschoolse opvang ‘t Haegje
- Data volgend schooljaar ( vrije dagen – studiedagen – extramuros )
- Data schoolraad
- Varia

Verslag: Tamara en Sofie

