
 

SCHOOLRAAD 

Verslag 10/03/2023 

Aanwezig 

- Ouderraad: Clara Moria / Cindy Schots 

- Lokale gemeenschap: Lisette Bellis / Linda Hayen  

- Personeel: Greet Dendas / Jennifer Dils 

- Directie: Tim Goutsmit 

Verontschuldigd: / 

 

1. Kennismaking 

Op vraag van Andre Beelen zijn we opzoek gegaan naar een vervanger en Linda Hayen is 

zo vriendelijk om zijn plaats in te nemen.  

 

2. Leerlingenaantal 

Op 1 februari 2023 had de telling plaats die bepalend is voor de schoolorganisatie van 

2023-2024. 

 1 februari 2022 1 februari 2023 Verschil 

Kleuterschool 105 101 -4 

Lagere school 248 243 -5 

 

Er zijn nog 6 kleuters ingeschreven die later in het jaar instappen. Deze worden echter 

niet meer in rekening gebracht voor het bepalen van het aantal ambten 2023-2024.  

1 voltijds ambt = 24 lestijden.  

Dat betekent dus dat het aantal ambten in 2023-2024 er anders zal uitzien dan dit 

schooljaar. Hoe dit zich gaat vertalen wordt de komende maanden bepaald. 

3. Anderstalige nieuwkomers 

Er zijn dit schooljaar 6 anderstalige nieuwkomers gestart. Het ministerie heeft hiervoor 

extra uren vrijgemaakt waardoor we van november een juf extra hebben kunnen 

aannemen voor 12 uur. Zij werkt op maandag, woensdag en vrijdag rond de twee 

belangrijkste doelstelling voor deze kinderen: taal en welzijn! 

4. Deconnectie 

Op het LOC van 8/02/2023 werden de volgende afspraken in verband met deconnectie 

besproken en goedgekeurd die ingaan vanaf 1 september 2023 



Beheersbaar houden berichtenstroom 

Alle werkgerelateerde communicatie gebeurt via het e-mailadres van de school. Dit is de 

enige digitale tool die de werkgever ter beschikking stelt in de onderwijsinstelling en die 

gebruikt wordt voor werkgerelateerde communicatie. 

Andere digitale kanalen (inclusief private digitale tools zoals sociale media…) zijn geen 

officiële communicatiekanalen. Er kan van het personeelslid en de directie dus niet 

verwacht worden dat er via deze kanalen gecommuniceerd wordt. 

Dringende berichten worden via persoonlijk contact of telefoon gedaan, bij voorkeur 

tijdens de werkuren. 

Timing van het versturen, lezen en beantwoorden van berichten 

Het personeelslid / de directie is digitaal bereikbaar tijdens de uren dat de school fysiek 

geopend is, zoals bepaald in artikel 4 § 2 van het Arbeidsreglement. Er kan van hen dus 

niet verwacht worden een bericht te lezen/beantwoorden buiten deze uren, tijdens de 

rustperiodes, vakanties, inactiviteitsdagen of periodes van opschorting van de 

arbeidsovereenkomst. Dit geldt in beide richtingen, zowel voor de zender als ontvanger.  

Meer info is terug te vinden in bijlage 7. 

 

5. Schoolbrochures/schoolreglement 

De infobrochures van de school zijn bijna klaar en worden uitgedeeld in de maand juni. 

Er zijn drie brochures beschikbaar:  

- De instappertjes 

- De kleuterschool 

- De lagere school 

 

Het schoolreglement werd op een personeelsvergadering samen met het team besproken 

en de volgende items zijn lichtjes aangepast: 

- Turnkledij/zwemkledij 

- Leerlingenraad 

- Kleding 

- Gsm gebruik 

- Traktaties verjaardagen 

- Eigen (speel)materiaal 

 

6. Groene speelplaats 

Het proces van fase 1 ‘De educatieve zone’ verloopt vlot.  
In januari is de denktank voor de ouders doorgegaan. Hierop werden alle ideeën 

besproken en aanpassingen gedaan aan ons voorlopig ontwerp.  
Eind februari werd het subsidiedossier ingediend. Wanneer deze wordt goedgekeurd 

(mei/juni) kunnen we in de grote vakantie effectief aan de slag. 
 

In de krokusvakantie zijn we gestart met de voorbereidende werken: wilgenhut bouwen, 

bloemenweide freezen, opruimwerken, … Er waren vele helpende handen!   



Ook onze warme oproep heeft heel wat materiaal opgeleverd. Een dikke merci aan 

iedereen! 

Het hele proces is te volgen op onze website.  

 

7. Varia 
 

- Schoolfeest: Zondag 4 juni 2023 

o Door de enorme kosten die gepaard gaan bij deze activiteit gaan we kijken 

naar een alternatief voor volgend schooljaar.  

- Zorgcoördinator: Jennifer was sinds 9 januari in ziekenverlof omwille van 

verplichte rust voor haar zwangerschap. Ze vonden niemand om haar taak over te 

nemen. Juf Hilde heeft de meeste taken over genomen, maar zij kon niet 

verwezenlijken in 12/24 wat Jennifer deed in 36/36. Op 1 maart is Jennifer terug 

gestart. 

 

8. Planning 

Volgende vergadering(en): 

- Vrijdag 9 juni 2023 

- Agendapunten: 

o Overleg prioriteiten 

o Ambten 

o Vrije dagen 2023-2024 

o Groene speelplaats 

o Varia 

 

https://www.gvbszoutleeuw.be/index.php/2-uncategorised/140-vergroening-speelplaats

