
Verslag vergadering Schoolraad 23-02-2016

LOCATIE: lerarenlokaal 't Haegje

TIJDSTIP: 20h00

AANWEZIGEN: Peter De Cat (PDC; secretaris), Daniël De Jaeger (DDJ; directeur), Nico 

Bogaerts (NB; schepen van onderwijs Haacht), Fleur Cloetens (FC), Sofie De Hondt 

(SDH), Tamara Elsen (TE), Moniek Verrijt (MV)

VERONTSCHULDIGD: Nicole Verhoeven (NV; voorzitter), Sandra Van Berlamont (SVB)

AFWEZIGEN:

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

OV = oudervereniging

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

VV = vraag voor

De vergadering start om 20:05. 

1. Leden schoolraad

Hanne Teule (HT) stopt met de vertegenwoordiging van de ouders van de LS Klimop in 

de schoolraad. Er wordt benadrukt dat Klimop een nieuwe vertegenwoordiger moet 

aanduiden tijdens een volgende OR.

We verwelkomen Fleur Cloetens als nieuwe vertegenwoordiger voor de ouders van de KS 't 

Haegje. Zij vervangt Sven De Mey die aangegeven heeft dat hij de vergaderingen nog wenst 

bij te wonen, zij het dan zonder stemrecht. We beginnen daarom met een korte 

voorstellingsronde. 

Sandra Van Berlamont is verontschuldigd wegens ziekte. Christel Van Hove is de reserve voor 

afwezige leerkrachten. Er wordt beslist dat het de verantwoordelijkheid is van 
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verontschuldigde leden om zelf hun vervanger te contacteren om hun te laten vervangen 

tijdens de vergadering.

Er wordt voorgesteld om de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad op de website 

van de school te laten zetten zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen.

2. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd na toevoeging van het agendapunt “evaluatie 

brandoefening”.

3.  Goedkeuring van het verslag van 24-11-2015

Het verslag van de vergadering van de schoolraad van 24-11-2015 wordt goedgekeurd.

4. Telling 01-02-2016

Bij de officiële telling op 01-02-2016 waren er:

 87 leerlingen in de kleuterschool 't Haegje (komt van 87 vorig jaar) (ondertussen 

zijn het er na de Krokusvakantie al 88 geworden, maar die extra kleuter telt niet mee voor de 

berekening van volgend schooljaar)

 142 leerlingen in lagere school 't Haegje (komt van 127 vorig jaar)

 127 leerlingen in lagere school Klimop (komt van 121 vorig jaar)

In totaal zijn er 21 leerlingen bijgekomen t.o.v. vorig schooljaar. Er is nog geen 

berekening beschikbaar. Er zal meer informatie gegeven kunnen worden tijdens de 

vergadering van 26-05-2016.

5. Tevredenheidsonderzoek

De vragenlijsten voor het tevredenheidsonderzoek voor 't Haegje en Klimop zijn klaar (met 

dank aan Eva De Hondt). DDJ deelt kopies van de huidige versie uit onder de aanwezigen. Er 

worden al enkele opmerkingen gegeven aan DDJ.

Om de verwerking van het tevredenheidsonderzoek zo objectief en zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen worden de volgende beslissingen genomen:

 Er zal één vragenlijst per vestiging opgesteld worden (KS 't Haegje, LS 't Haegje, LS 

Klimop).
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 Er zal één formulier per gezin per vestiging meegegeven worden (respectievelijk met 

het oudste kind uit iedere vestiging).

 Er zal in de begeleidende brief uitgelegd worden dat er verondersteld wordt dat de 

enquête door beide (natuurlijke) ouders in overleg ingevuld wordt.

 De vragenlijst zal enkelzijdig afgeprint worden.

De volgende tijdslijn zal aangehouden worden:

 Opmerkingen over de vragenlijsten dienen ten laatste tegen maandag 29-02-2016 's 

morgens doorgestuurd te worden naar DDJ.

 De vragenlijsten zullen op donderdag 03-03-2016 meegegeven worden met de oudste 

kinderen van iedere vestiging.

 De ingevulde vragenlijsten dienen ingeleverd te worden vóór vrijdag 18-03-2016.

 De gesloten enveloppen met de ingevulde vragenlijsten zullen pas geopend en 

onmiddellijk verwerkt worden tijdens een extra vergadering van de schoolraad op 

dinsdag 26-04-2016 om 20:00 in het lerarenlokaal van Klimop.

AI leden: opmerkingen vragenlijst tevredenheidsonderzoek doorsturen naar DDJ 

vóór 29-02-2016 (tevredenheidsonderzoek)

6. Veiligheid

Fluovestjes: Er werd door de leden van het schoolteam en de schepen van onderwijs 

beslist om de fluovestjes terug extra aandacht te geven, in de eerste plaats voor de 

veiligheid van de kinderen, maar ook uit dank aan de OV's die de aanschaf van 

fluovestjes gesponsord hebben. 's Morgens zullen de ouders er zelf moeten voor 

zorgen dat hun kinderen de fluovestjes dragen, maar de leerkrachten zullen erop 

toezien dat alle kinderen (vanaf 29/2/2016) 's avonds hun fluovestje aan hebben op 

het moment dat ze de school verlaten, ongeacht hoe ze naar huis gaan. Er wordt 

gevraagd aan de ouders om mee na te denken hoe ze deze actie verder mee kunnen 

ondersteunen (bv. verkeersouders op geregelde tijdstippen of belonen met stempels).

VV ouders: hoe dragen fluovestjes stimuleren? (veiligheid)

Schoolpoorten: In overleg met het schoolbestuur werd er besloten om de poort aan de 

LS 't Haegje niet meer op slot te doen maar enkel nog de hendel bovenaan de poort te 

gebruiken als extra beveiliging voor de kinderen. De schoolpoort van de vestiging in 
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Wespelaar blijft echter wel op slot aangezien er daar, in tegenstelling tot 't Haegje, 

geen permanentie is in het secretariaat. 

7. Evaluatie brandoefening

Het officiële verslag van de brandoefening van oktober 2015 is toegekomen de dag na de 

vorige vergadering van de schoolraad. De beoogde doelstellingen werden behaald in beide 

vestigingen.  

Aandachtspunten 't Haegje: 

 De werking van het brandalarm zorgt nog steeds voor verwarring. Met de technische 

dienst werd afgesproken om alles nog eens na te gaan (wat gebeurt er als niemand op 

het secretariaat aanwezig is, gaat dan na enige tijd de effectieve sirene; wat bij het 

activeren van een rookmelder; wat bij het indrukken van een drukknop bij de 

kleuters;...). Daarna dienen de vaststellingen teruggekoppeld te worden naar de directie

en leerkrachten. 

Aandachtspunten Klimop: 

 Het einde van de rij dient zeer goed in de gaten gehouden te worden. Zo kunnen er 

geen kinderen achterblijven.

 Indien er iemand in het secretariaat aanwezig is, dient deze de melding op de 

brandcentrale te lezen. Zo kan men hulp bieden waar nodig of tenminste bijkomende 

informatie doorgeven aan de brandweer.

 Na een vorige oefening (december 2013) werd er afgesproken dat de poetsvrouwen, 

indien nodig, de poorten gaan openen zodat iedereen naar de afgesproken 

verzamelplaats kan komen. Dit kan best herhaald worden op een 

personeelsvergadering. Kan dit nog met de nieuwe poetsverdeling? Zo niet, andere 

afspraken maken om de sleutel mee te nemen.

8. Varia
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 Gelukenquête: Meer dan 5000 leerlingen uit het 4-5-6LJ van een 300-tal scholen 

uit 16 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben de gelukenquête ingevuld. De 

globale resultaten van de scholen op grondgebied Haacht zullen gepresenteerd 

worden. De directies van alle scholen krijgen bovendien ook de individuele 

resultaten van hun school. In totaal hebben 82% van de kinderen aangegeven 

dat ze gelukkig zijn.

AI DDJ: elektronische versie verslag gelukenquête leerlingen 4-5-6LJ doorsturen 

naar leden SR (varia)

 Poetspersoneel: Bij Klimop is momenteel plan B voor het poetspersoneel in actie 

en wordt er gewerkt twee interimarissen. Er lopen allemaal kleine dingen mis 

omdat de interimarissen niet voldoende op de hoogte zijn van de gang van 

zaken binnen de school (bv. serveren soep op het juiste moment). Daarom wordt

er gevraagd om draaiboeken te maken voor het poetspersoneel voor elke 

vestiging (eerst voor Klimop). Ook aan Lydia wordt er gevraagd om de taken 

meer gedetailleerd door te geven aan het poetspersoneel.

AI DDJ: input voor taken poetspersoneel doorgeven aan Lydia (varia)

AI directie: Lydia helpen bij het opstellen van draaiboeken voor het poetspersoneel 

per vestiging (varia)

 Meubilair: Er werden 4 tafels met stoelen aangeschaft voor de refter van de KS 't

Haegje. Er zullen nog meubilair voor zowel het 1LJ als de 3KK aangekocht 

worden. DDJ gaat langs bij een aantal leveranciers en kijkt na welk budget 

hiervoor aangesproken kan worden. NB stelt voor om deze opwaardering van het

schoolmeubilair kenbaar te maken via lokale kranten.
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 Oudercontacten: Het is tegenwoordig niet meer zo evident om oudercontacten te

organiseren (ongeveer 400 kinderen in totaal). Er wordt hierover input gevraagd 

aan de ouders. Er wordt voorgesteld om voor de “gewone oudercontacten” een 

ruim aanbod te geven tijdens een beperkt aantal avonden (bv. tussen 17:00 en 

21:00 op twee avonden) maar om de tijdstippen van de “extra oudercontacten”, 

waar er extra specialisten moeten bijzijn, te laten bepalen door de school (de 

zorgcoördinator van de school). Die momenten kunnen ook overdag gepland 

worden.

VV ouders: hoe oudercontacten het best organiseren? (varia)

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21:20.
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9. Volgende vergadering

De derde vergadering van het schooljaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 26-04-

2016 om 20:00 in het lerarenlokaal Klimop met als agendapunten:

 1.  Goedkeuring van de agenda

 2.  Goedkeuring van het verslag van 26-02-2016

 3.  Tevredenheidsactie: verwerking van de ingevulde vragenlijsten

 4.  Varia

 5. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

voorzitter (nicole_verhoeven@hotmail.com) van de schoolraad.
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