VERSLAG SCHOOLRAAD
25 FEBRUARI 2022 13.00 u
Aanwezig:
Greet Dendas – Annemieke Stijnen - Clara Moria– Cindy Schots
Verontschuldigd:
Jennifer Dils – Lisette Bellis - André Beelen

1. Overleg prioriteiten
In opdracht van het departement Onderwijs wordt er ingezet op TAAL.
2. Overleg over de samenwerking met CLB
Afspraken tussen school en CLB worden in een samenwerkingsovereenkomst
opgenomen.
Deze wordt in de loop van de maand september door alle partijen aangepast en
gefinaliseerd.
CLB-anker: Anneleen Van Kelecom
Zij komt maandelijks naar de school voor intern overleg (CEL).
3. Leerlingenaantallen
KS
:
101
LS
:
248
Er zijn nog instapkleuters ingeschreven die later instappen.
Deze worden echter niet meer in rekening gebracht voor het bepalen van het
aantal ambten 2022-2023.
1 voltijds ambt = 24 lestijden.
Dat betekent dus dat het aantal ambten in 2022-2023 er anders zal uitzien dan
dit schooljaar.
De leerkrachten die het minst lang benoemd zijn, zullen de 1 ste zijn die moeten
schuiven.
Dit is onderwijsregelgeving.
Inschrijvingen 2022-2023
Inschrijvingen verlopen vlot.
Promotiemaatregelen zijn genomen door de school:
KS: Openklasdag: 1ste woensdag van de maand: dit loopt erg goed.
We voelen enorm veel interesse hiervoor.
De nieuwbouw doet toch wel zijn werk.

1

LS1: KLAS IN WERKING DAGEN
Schoolfeest = PROMO SCHOOL maar owv de werken aan de Middenschool
die een impact hebben op het elektriciteitsnetwerk en de
toegankelijkheid van de school kan dit niet doorgaan.
Bovendien vraagt een schoolfeest veel voorbereiding.
Door de onzekere tijden heeft de werkgroep hier niet op durven inzetten.
Bovendien liet het secundair onderwijs weten dat zij owv de werken niet
zullen helpen waardoor er te weinig mankracht is om dit op poten te
zetten.
De school voorziet echter een online schoolfeest alsook een verkoop van
partyboxen om toch wat extra geld in het laatje te krijgen.
1. Capaciteitsbepaling
Het probleem van overcapaciteit stelt zich zo weinig dat het te verwaarlozen is.
Het systeem van capaciteitsbepaling vraagt dat er in duidelijk afgelijnde periodes
kan ingeschreven worden.
Dit maakt het bijzonder moeilijk.
Er is een duidelijk onevenwicht tussen het aantal kleuters en het aantal lagere
schoolkinderen.
Dit onevenwicht moet hersteld worden, willen we extra ondersteuning in de vorm
van co-teaching + zorg in de klas willen blijven aanbieden.
Vandaar dat het vanaf vorig schooljaar niet meer met een klascapaciteit werken
(wel per afdeling KS = 125 + LS = 325).

2. Volgende vergadering vrijdag 20/05/2022 om 13.00u
Agendapunten:
•
•
•
•

Invulling studiedagen
Data activiteiten
Indeling klassen (indien dit al duidelijk is)
Schoolreglement aanpassingen
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