
Verslag schoolraad 18 mei 2021 

 

Aanwezigen: 
Nicole Verhoeven, Sofie De Hondt, Tamara Elsen, Sandra Vanberlamont, Petra Rens, Lyndsay 
Vanhecke, Sarah Tresignie, Leen Vanderper 
Mevr. Jiroflée is verontschuldigd. 
 
 
Agenda: 
 

• Goedkeuring agenda: OK 
 

• Goedkeuring verslag: OK 
 

• Lestijdenpakket 

* Aangepaste tabel met de leerlingenaantallen: Zie bijlage. 
* Voorlopige dienstbrieven ontvangen. 
* Deze week vonden de eerste delibererende en beslissende klassenraden plaats = 
Bepalend voor leerlingenaantal per klasgroep/leerjaar. 
* Ook vonden er reeds intakegesprekken met zij-instromers plaats. 
* Stavaza gevolgen overdracht SKLO naar het GO-onderwijs:  
Zal een beperkte impact hebben op onze personeelsbezetting. Feit is de dalende 
leerlingencijfers in andere scholen van de scholengemeenschap. 
* Uitstroom van enkele collega’s zal zorgen voor verschuivingen binnen de 
schoolteams. 
* Bestemming computerlokalen: Door de digisprong zullen de computerlokalen 
vrijkomen en gebruikt kunnen worden als klaslokaal, MUVO-ruimte of dergelijke. 
* Extra PWB-uren worden aangevraagd via collegebeslissing = Uren die aangevraagd 
worden ter ondersteuning van het secretariaat, uren (kleuter)onderwijzer, uren 
beleidsondersteuning. 

 
• Planning schooljaar 2021-2022 

 
Opendeurdagen worden (onder voorbehoud van maatregelen) vastgelegd op:  
=> telkens op 31 augustus tenzij deze datum op een zondag valt: 
* 31-08-2020 van 14:00 tot 16:00: “terug naar klas”-dag = combinatie opendeurdag 
met infomoment (Klimop) 
* 31-08-2020 van 17:00 tot 19:00: “terug naar klas”-dag = combinatie opendeurdag 
met infomoment (‘t Haegje) 
* zaterdag 11-12-2021 van 10:00 tot 12:00 (Instapklas 't Haegje) 

* zaterdag 26-03-2022 van 10:00 tot 12:00 (Instapklas 't Haegje) 

 

Voorstel vergaderdata schoolraad: 30/11/2021, 22/2/2022 en 24/5/2022 

 

 

 



Extramuros: 

* Klimop 2de leerjaar: 28 en 29 april 2022. Prijs schommelt tussen 55 en 60 euro. 

Bestemming nog steeds ‘Pietersheim’ in Lanaken. 

* 4de leerjaar: Zeeklassen. Verblijfplaats: Hoge Duin in Oostduinkerke. 

13/9/2021 -> 15/9/2021  (uitgestelde zeeklassen voor klas 5). Kostprijs: 105 euro  

11/5/2022 -> 13/5/2022  (klas 4). Kostprijs: 105 euro  

* 6de leerjaar: Sportklassen in Gent: 28/9/2021-> 1/10/2021 

* Nog te bepalen: Eerste graad ’t Haegje (Eventueel ook tweedaagse in Lanaken.) 
 

Vrije dagen: Maandag 4 oktober 2021 en vrijdag 28 januari 2022 
 

Studiedagen: Nog te bepalen! Pit koos vrijdag 12/11 als pedagogische studiedag. 

Tamara opteert eerder 3 halve dagen in te richten (= ruimere keuze aan en betere 

spreiding van opleidingstijd voor het schoolteam) 

 

• Aanpassing schoolreglement 
 
De wijzigingen in het model schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022  werden 

doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe regelgeving én omwille van de noodzaak tot 

verduidelijking/verfijning. 

Volgende zaken zijn gewijzigd: 

1. Nieuw: Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen vanaf het 

schooljaar 2021-2022    

2. Nieuw: Verhoging minder scherper maximumfacteur voor meerdaagse 

extramuros-activiteiten (= 450 euro) 

3. Nieuw: Facultatief, maar aan te raden: Afspraken over het gebruik van ICT-

materiaal dat door de school ter beschikking gesteld wordt  

Blijft eigendom van de school.  (= Digisprong.) 

4. Verduidelijking: Multidisciplinair leerlingendossier  

5. Nieuw: Beleid op leerlingenbegeleiding van de school = Verplicht op te nemen in 

het schoolreglement  

6. Nieuw: Aanpassing lijst van infectieziekten die gehanteerd wordt door het CLB  

  

• Aanpassing infobrochure 
 

Digitaal verspreiden rapporten. 
Werken met Teams als communicatiemiddel tussen school en ouders. 
 
1. Wijziging telefoonnummer en adres Koogo  

2. Verduidelijking rol van OVSG als onderwijspartner  



3. Gebruik leerplannen OVSG  

4. Verduidelijking recht op levensbeschouwelijk onderricht voor leerplichtige kleuters     

(Geen verplichting, wel een recht.) 

 

• Verkeersveiligheid van de schoolomgeving / Veiligheidsrondgang 

* Brief vanuit ouderraad Klimop zal kortelings verstuurd worden (cfr. verslag vorige 
schoolraad.) 
* Omegabeugels Schoolstraat ’t Haegje (bij de Mercatorlaan): Schepen vraagt dit 
opnieuw na bij de dienst mobiliteit. 
* We kregen ook nog geen feedback ivm een nieuw wegje bij het vredegerecht. 
* Inspraakmoment, infomoment verkeersveilige omgeving Klimop: Ouderraad Klimop 
kreeg uiteenzetting vanuit de dienst mobiliteit.  
 
* Jaarlijkse veiligheidsrondgang: Vorig schooljaar werd de veiligheidsrondgang, 
(vanwege Corona) op een andere manier georganiseerd, namelijk digitaal. Voor dit 
schooljaar staat de veiligheidsrondgang gepland op donderdag 27 mei. 
 

• Varia en rondvraag 
 

* Tamara: Vanaf september wijziging leden schoolraad: Kimberly Devriendt vervangt 

Lyndsay Vanhecke als afgevaardigde ouder voor de KS 

 

* Leen: Medezeggenschapscollege? -> Weinig animo vanuit oudervereniging ‘t 

Haegje om dit opnieuw op te starten of eraan deel te nemen bij een eventuele 

heropstart.  

 

* Lindsay: Bezorgdheid leeft bij ouders rond indeling klasgroepen -> Tamara duidt dat 

informatie hieromtrent verspreid wordt van zodra deze, zo goed als definitief, 

vastligt. Is namelijk afhankelijk van veel factoren (personeelsbezetting, uren vanuit de 

overheid, PWB-uren, …)  

 

• Datum volgende vergadering: 30 november 2021 in afdeling Klimop. 

 

 

Verslag: Tamara en Sofie 

 


