Verslag schoolraad 24 mei 2022
Aanwezigen:

Nicole Verhoeven, Sofie De Hondt, Tamara Elsen, Sandra Vanberlamont, Petra Rens,
Kimberley Devriendt, Leen Vanderper, schepen Karin Jiroflée
Verontschuldigd: Sarah Tresignie

•

•

Goedkeuring agenda
OK

•

Goedkeuring verslag
OK

•

Lestijdenpakket
* Tamara had gesprekken met de personeelsleden die dit wensten i.f.v. invulling functies
volgend schooljaar.
* Doordat de klassenraden afgelopen week plaatsvonden hebben we nu ook al een vrij
goed zicht op zittenblijvers, doorstromers naar de B-klas, zij-instromers, …
* Wat in te richten uren betreft zijn nog niet alle uren beschikbaar (Vb. uren
lerarenplatformer, SES-lestijden, …)
* Op 14 juni vindt de PV plaats en zal het lestijdenpakket en de invulling, zoals die op dat
ogenblik gekend is, gecommuniceerd worden naar de personeelsleden.
* Voor einde schooljaar communiceert de school een stand van zaken en invulling van de
personeelsformatie en klasindeling via een nieuwsbrief aan de ouders.
Planning volgend schooljaar
Opendeurdagen worden vastgelegd => telkens op 31 augustus, tenzij deze datum op een
zondag valt:
* Woe. 31-08-2022 van 14.00 tot 16.00 uur: “terug naar klas”-dag = combinatie
opendeurdag met infomoment (Klimop)
* Woe. 31-08-2022 van 17.00 tot 19.00 uur: “terug naar klas”-dag = combinatie
opendeurdag met infomoment (‘t Haegje)
* Do. 31-08-2023 van 14.00 tot 16.00 uur: “terug naar klas”-dag = combinatie opendeurdag
met infomoment (Klimop)
* Do. 31-08-2023 van 17.00 tot 19.00 uur: “terug naar klas”-dag = combinatie opendeurdag
met infomoment (‘t Haegje)
* Zaterdag 17-12-2022 van 10.00 tot 12.00 uur (Instapklas 't Haegje)
* Zaterdag 25-03-2023 van 10.00 tot 12.00 uur (Instapklas 't Haegje)
Extramuros:
- 4de leerjaar Klimop en ’t Haegje - Zeeklassen – 3-5 mei 2023 - € 115
Verblijfplaats: Hoge Duin in Oostduinkerke
-

6de leerjaar Klimop en ’t Haegje - Sportklassen – 27-30 september 2022 - € 160
Bestemming is sinds vorig jaar topsportschool te Gent.

-

2de leerjaar Klimop - Natuurklassen – 27-28 april 2023 - € 70
Bestemming nog steeds ‘Pietersheim’ in Lanaken.

-

Nog te bepalen: Eerste graad ’t Haegje (Achtergrond: sinds de verplichte corona-stop
van meerdaagse uitstappen liet het getrouwe verblijfscentrum de school in de steek.
Sindsdien is de zoektocht naar een geschikte locatie én gunstige periode én bijhorende
voorwaarden een permanente zoektocht.)

à Op 30/5 kwam de bevestiging dat er voor het schooljaar 2022-2023 een

verblijfscentrum gevonden werd waar ‘t Haegje 1 en 2 gelijktijdig (en dus tweejaarlijks)
terecht kunnen. Er werd een optie genomen voor de periode van 8 en 9 mei 2023.
Locatie is de Keiheuvel te Balen én de richtprijs bedraagt 60 euro per leerling.
Hopelijk kan deze toevoeging alsnog meegenomen worden in een gedragenheid door de
schoolraadleden.
Vrije dagen:
Maandag 3 oktober 2022 (ook kleuters van Pit zijn dan schoolvrij) en vrijdag 27 januari 2023
Studiedagen:
Onder voorbehoud: GBS Haacht opteert telkens om 3 halve dagen in te richten (= ruimere
keuze aan en betere spreiding van opleidingstijd voor het schoolteam)
30 november 2022 - 15 maart 2023 - 7 juni 2023
Vergaderdata schoolraad:
29 november 2022 (in Haacht) - 7 februari 2023 (in Wespelaar) - 20 juni 2023 (in Haacht)
Nauwere samenwerking/afstemming op kleuterschool Pit:
Datum wordt nog vastgelegd (Liefst het dichtst bij opendeurdag Pit)
Infomoment met formule waarbij ook leerlingen en ouders samen welkom zijn. Nu zijn er
integratiemomenten voorzien voor de leerlingen en afzonderlijk een infomoment voor de
ouders.
De school zoekt een formule om aan de vraag van potentiële ouders te voldoen, die
informatief is voor de ouders, recreatief voor de leerlingen en wel na werktijd ouders, maar
niet bij bedtijd kinderen valt.
Deze zou ook eerder naar het tweede trimester verschoven worden (ook afgestemd op
vraag van ouders), zonder naar het concept van een voormalige opendeurdag te grijpen.
•

Aanpassing schoolreglement
De wijzigingen in het model schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 werden
doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe regelgeving én omwille van de noodzaak tot
verduidelijking/verfijning. Volgende zaken zijn gewijzigd:
Schoolreglement :
- Digitaal akkoord met schoolreglement en wijzigingen schoolreglement is/zijn voortaan ook
mogelijk (onder voorbehoud van goedkeuring van het decreet over diverse maatregelen voor
het onderwijs)
- Verfijning definitie ‘regelmatige leerling’
(voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en is slechts in één school ingeschreven)
- Verduidelijking toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

(combinatie van adviezen klassenraad, regelmatig school lopen en Nederlandse taal)
- Aanpassing bedragen van scherpe en minder scherpe maximumfactuur
(Maximumbijdrage per schooljaar: Kleuter = € 50 / Leerling lager onderwijs = € 95.
Minder scherpe maximumfactuur: € 480)
- Verfijning vervroegde instap lager onderwijs
- Verlengd verblijf in het lager onderwijs
- Getuigschrift basisonderwijs :
- Verduidelijking toekennen getuigschrift
- Geen minimumleeftijd voor toekennen getuigschrift (onder voorbehoud van
goedkeuring van het decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs)
-

Infobrochure: Screening niveau onderwijstaal - taalintegratietraject - taalbad
(Toelichting bij de termen)

•

Aanpassing schoolbrochure
- Benadrukken uitgebreid oudercontact tijdens de schooluren (Argumentatie:
beschikbaarheid personeel en externen + voldoende gesprekstijd voorzien)
- Aanpassingen i.f.v. voor- en naschoolse opvang (bv. tarifering en Hopla! als nieuw
opvanginitiatief in ’t Haegje)
- Organisatie aan de schoolpoorten (enkele afspraken m.b.t. brengen en halen van
leerlingen aan de schoolpoorten nemen we graag permanent over na invoering van
coronamaatregelen)
- Bestelwijze soep en maaltijden: Doel = digitaliseren van de bestellingen (loopt nu als
proefproject bij het huidige 3de lj.)
- Werken en/of uitbreiden met Teams als communicatiemiddel tussen school en ouders
(op basis van resultaten bevraging ouders kleuterschool). Insteek is een platform te
creëren voor permanent beschikbare info.
- Kostenbeheersing ouders ’t Haegje n.a.v. mindere inkomstendelving oudervereniging.
Dit onder meer door opbrengstverlies doordat de oudervereniging de opvang niet meer
zal organiseren.
- Sportsnack: Er wordt bekeken onder welke vorm we naschoolse sport kunnen blijven
organiseren
- Vroegkomers in de opvang (op aangeven van andere Haachtse scholen die dit wel reeds
opnamen in hun brochure):
Verantwoordelijkheid van de ouders + geen aanspraak maken op verzekering school
(weg van en naar school.)
Nog te bekijken hoe en waar dit precies op te nemen.

•

Veiligheid
- Planning brandoefeningen derde trimester: deze oefening werd aangekondigd bij de
personeelsleden, maar niet bij de kinderen.
- Jaarlijkse veiligheidsrondgang: elk aspect van het schoolgebouw wordt gecontroleerd
- Verkeersveiligheid Klimop:
§ Actie ouderraad Klimop: De sensibiliseringsactie wordt verplaatst naar
begin schooljaar 2022-2023

Feedback na infosessies herinrichting dorpskern Wespelaar.
De gemeente organiseerde een info-avond. Schepen licht toe dat
indien de E. Willemslaan zal worden afgesloten dit op piekmomenten
file zou veroorzaken aan de spoorweg. Er is nu een studie besteld die
de verkeersroulatie en de eventueel uit te voeren aanpassingen in de
omgeving van de spoorweg zal bekijken.
Technische dienst liet weten dat werken pas zullen starten in het
voorjaar van 2023. Eind 2022 zullen wel alle verkeersremmers van de
grote baan reeds worden aangepast.
Verkeersveiligheid ’t Haegje: Politiecontrole vond plaats. Goede voornemen nog eens
terug te komen. Politie controleerde de schoolomgeving. Verkeer wordt goed gespreid
door ingang LS én ingang KS. Toch moet er blijvend aandacht besteed worden aan de
veiligheid op de parking en de toegangsweg aan de Verhaegenlaan. Dit is namelijk ook
een doorgangsweg voor de vele fietsers van Don Bosco.
Dragen van fluohesjes: Tamara merkt een groot verschil op in het dragen ervan door
onze lln en lln van andere basisscholen. Dit was ook een opmerking van de politie na de
controle.
Dit ondanks de aandacht die eraan besteed wordt: vermelden op nieuwsbrieven en op
uitstappenbladen, ze worden gratis aangeboden, we doen mee met de actie ‘Helm op,
fluo top’, enz…
Mogelijke oorzaken: Locaties andere scholen zijn zeker gevaarlijker. Misschien komen
onze fietsers/voetgangers van dichterbij en ziet men het nut er minder van in? …
Zal opnieuw besproken worden binnen team onderwijs.
§

-

-

•

Varia en rondvraag
* Leen: Vraag ivm hiaat huiswerk 4de lj. à Sofie licht kort ons huiswerkbeleid toe en de lijn
die hier wel degelijk in zit. à Wordt opgenomen met de betrokken leerkrachten.
* Petra: Vraag collega’s ivm de middagtoezichten: Kunnen deze overgenomen worden door
externen? à Reactie schepen: Momenteel weinig ruimte dit uit handen te geven aan
externen. De werkingsmiddelen van de school worden nu nuttig benut. Het college is van
mening dat de middelen die de gemeente voorziet voor de school (onder de vorm van PWBuren) gebruikt dienen te worden voor ontdubbeling van klasgroepen/ten dienste van alle
leerlingen.

•

Agenda volgende vergadering
-

•

Lestijdenpakket – klasindeling
Budget
Veiligheid:
§ bespreking verslag brandoefeningen mei 2022
§ bespreking verslag veiligheidsrondgang
§ Verkeersveiligheid dorpskern Wespelaar

Datum volgende vergadering: 29 november 2022 (in Haacht)

Verslag: Tamara en Sofie

