
Verslag vergadering Schoolraad 22-11-2016

LOCATIE: lerarenlokaal Klimop

TIJDSTIP: 20h00

AANWEZIGEN: Nicole Verhoeven (NV; voorzitter), Peter De Cat (PDC; secretaris), 

Tamara Elsen (TE; directeur), Nico Bogaerts (NB; schepen van onderwijs Haacht), Sofie 

De Hondt (SDH), Fleur Cloetens (FC), Herman Maes (HM), Petra Rens (PR), Sandra Van 

Berlamont (SVB), Moniek Verrijt (MV)

VERONTSCHULDIGD: 

AFWEZIGEN: 

Gebruikte afkortingen:

IK = instapklas

nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging

De vergadering start om 20h05

1. Voorstelling nieuwe leden

Herman Maes is de nieuwe vertegenwoordiger voor de ouders van Klimop. De vergadering

wordt gestart met een korte voorstellingsronde.

2. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

3.  Goedkeuring verslag 26-05-2015

De verslag van de vergadering van dinsdag 26-05-2016 wordt goedgekeurd.
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4. Duiding wissel 'technieker' directie Daniël en Tamara

Daniël De Jaeger (DDJ) werkt sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 halftijds en komt 

niet langer naar de vergaderingen van de schoolraad. Daarom is TE voortaan lid van de 

schoolraad als 'technieker'.

5. Klasindeling 2016-2017

TE geeft een kopie met een overzicht van het lestijdenpakket 2016-2017 aan alle aanwezigen. 

Ze geeft er een korte toelichting bij en wijst op de verschillen met de voorlopige versie die 

opgenomen werd in het verslag van de vorige vergadering. Er is momenteel geen leerkracht 

voor de islamitsche godsdienst voor Klimop.

6. Data

Er zijn enkele data van activiteiten veranderd:

 nieuwe datum schoolfeest 't Haegje: zaterdag 10-06-2017 (i.p.v. zaterdag 20-05-2017)

 open-deurdag kleuterschool (enkel IK): zaterdag 10-12-2016 (i.p.v. zaterdag 17-12-2016)

 facultatieve verlofdag: maandag 26-09-2016 (i.p.v. donderdag 10-11-2016) 

 zeeklassen: 8 tot 10-05-2017 (i.p.v. 22 tot 24-05-2017)

7. Lestijdenpakket: ½ ambt directeur

DDJ werkt halftijds sinds het begin van het schooljaar 2016-2017. Er werd een extra ½ ambt

directie ingericht door de gemeente (betaald door het schoolbestuur) waardoor TE voltijds als

directeur aangesteld kon worden (combinatie van het ½ ambt van DDJ met het ½ extra ambt).

Zij is het aanspreekpunt voor 't Haegje terwijl DDJ het aanspreekpunt is voor Klimop.

8. Veiligheid

AANGEKONDIGDE BRANDOEFENING:

Het officiële verslag van de brandoefening is nog niet toegekomen op de school. De KS zal

waarschijnlijk niet geslaagd zijn. Volgens de te volgen evacuatieprocedure moet er nagegaan

worden dat iedereen op de evacutieplaats is door naamafroeping maar er was een leerkacht

die niet opgemerkt had dat er één van de kleuters ontbrak. In die klas zijn er twee kleuters

met  dezelfde  voornaam  waardoor  dezelfde  kleuter  twee  keer  “ja”  heeft  geroepen.  De

leerkracht  zou  dus ook  visueel  moeten nakijken of  het  wel  degelijk  het  juiste  kind is  dat

Schoolraad Gemeentelijke Basisschool Haacht

P a g i n a  | 2



antwoord en/of ook de familienaam mee afroepen. De andere aspecten van de brandoefening

waren wel in orde voor de KS. Bij de andere afdelingen (LS 't Haegje en LS Klimop) is alles

goed verlopen.

De  volgende  evacuatieoefening  zal  onaangekondigd  zijn.  Er  wordt  opgemerkt  dat  er  een

leerling is die slecht omkan met onverwachte situaties. Het is echter niet toegelaten om dat

kind vrij te stellen van de evacuatieoefening maar het  mag vooraf wél ingelicht worden dat er

een evacuatieoefening gaat zijn.

BRANDOEFENING HOPLA:

Ook bij Hopla! is er een brandoefening geweest tijdens het derde trimester van het schooljaar

2015-2016. Alles is vlot verlopen en ze zijn geslaagd.

JAARLIJKSE RONDGANG:

Het  verslag  van  de  jaarlijkse  rondgang  is  toegekomen.  Er  worden  de  volgende  dingen

opgemerkt: 

 De databekabeling is in slechte staat. Een gespeciale firma zal tijdens de paasvakantie

of de zomervakantie in 2017 álle kabels komen vervangen.

 De lichtstraat in de sportzaal van de LS 't Haegje is vervangen door de gemeente.

PR merkt op dat er in Haacht een dakpan afgevallen is, en er is een stuk van af.

9. Onderhouds- en keukenpersoneel

Er  is  een  oplossing  uit  de  bus  gekomen  voor  het  probleem  met  het  onderhouds-  en

keukenpersoneel dat geschetst werd tijdens de vorige vergadering.

In het weekend komt er een  onderhoudsfirma om de LS 't Haegje en de LS Klimop grondig te

poetsen.  Tot  hiertoe  heerst  er  een  grote  tevredenheid  over  het  werk  van  deze

onderhoudsfirma. In de KS 't Haegje wordt er nog gewerkt met het onderhoudspersoneel van

de gemeente.

Suzanne heeft in augustus een ongeval gehad tijdens het uitvoeren van werken in haar tuin

waardoor ze een aantal vingers verloren heeft aan haar rechterhand. Als tijdelijke oplossing

werd  er  een  externe  traiteurfirma  aangesteld  om  warme  maaltijden  te  kunnen  blijven

aanbieden. Het contract met deze firma was oorspronkelijk tot aan de herfstvakantie maar

werd  ondertussen  al  verlengd  tot  aan  de  kerstvakantie.  Suzanne  zal  bij  haar  terugkomst

ingeschakeld  worden voor  andere  taken.  Omwille  van  de  algemene tevredenheid  over  de

Schoolraad Gemeentelijke Basisschool Haacht

P a g i n a  | 3



huidige traiteursfirma werd er besloten om een aanbesteding te doen voor een traiteursfirma

voor anderhalf schooljaar (tot eind schooljaar 2017-2018).

10. Terugkoppeling medezeggenschapscollege

Voor de aangekondigde vergadering van het medezeggenschapscollege van april 2016 werd er

gekozen voor het thema “pesten” omdat het een dringend probleem was voor één van de

scholen.  De  dirco  heeft  echter  een  hartaanval  gekregen  waardoor  de  vergadering  niet  is

kunnen doorgaan. Sindsdien is er geen sprake meer geweest van een vergadering. De dirco is

nog in ziekteverlof tot eind januari maar er is wel een vervanger aangesteld.

11. Traject verkiezing nieuwe schoolraad

De  leden  voor  de  schoolraad  voor  de  cyclus  2017-2021  moeten  dit  schooljaar  verkozen

worden. We hebben hierover een lijvig dossier ontvangen dat alles tot in de kleinste details

beschrijft. Er wordt besloten om voor de vertegenwoordiging van de ouders de kandidaten te

putten uit de leden van de ouderverenigingen omdat er algemeen van uitgegaan wordt dat er

niet veel respons verwacht kan worden mocht het opengetrokken worden naar alle ouders.

Voor de vertegenwoordiging van de leerkrachten zal er tijdens de personeeelsvergaderingen

nagevraagd worden of er nieuwe kandidaten zijn. De tijdslijn van de te volgen procedure kan

als volgt samengevat worden:

 November 2016: De procedure wordt overlopen.

 Februari 2016: De namen van de vertegenwoordigers van de deelraden moeten bekend

gemaakt worden en de gecoöpteerden worden uitgenodigd.

 Maart 2017: Er moet beslist worden of er al dan niet een medezeggenschapscollege

wordt ingericht. Het is niet verplicht maar moet ingericht worden als er minstens één

schoolraad om vraagt. NB geeft aan dat het voor de gemeente niet noodzakelijk is.

 April  2017: De nieuwe schoolraad wordt officieel  ingericht.  Alle documenten moeten

door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

12. Varia

Keuring  van  speeltoestellen:  Bij  de  keuring  van  alle  speeltoestellen  werden  de  volgende

mankementen opgemerkt:

 LS Klimop: Het hangnet moet vervangen worden door de gemeente.
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 KS 't Haegje: Het middenste element van het treintje is helemaal kapot. De onderkant is

helemaal rot waardoor het té gevaarlijk is voor de kinderen die er zouden kunnen in

blijven vaststeken en/of zich er aan zouden kunnen verwonden. Het middenste element

van de trein zal bijgevolg verwijderd worden.

(NB komt aan om 20:55)

Eénrichtingsverkeer:  Het  gericht  doet  de  ronde  dat  de  Elizabeth  Willemslaan  een

éénrichtingsstraat zou worden in combinatie met het kleine verbindingsstraatje naar de Grote

Baan. Dat zou op het eerste gezicht ten goede komen aan de veiligheid aan de LS Klimop. Het

gerucht blijkt echter niet te kloppen. Er wordt wel degelijk gezocht naar suggesties om de

veiligheid  aan  de  LS  Klimop  te  verhogen,  maar  het  invoeren  van  éénrichtingsverkeer  zal

hiervoor waarschijnlijk geen goede optie zijn. 

Politietoezicht: Er wordt gevraagd of het mogelijk is om af en toe politietoezicht te voorzien

aan de LS Klimop. Er wordt opgemerkt dat een infrastructuurverandering zou kunnen helpen

om de veiligheid aan de LS Klimop te verhogen, maar dat is zeker niet voldoende. Enkel door

het sensibiliseren van de ouders kan er een echte verandering teweeggebracht worden.

Octopuspalen: NB wil zorgen voor de invoering van octopuspalen aan de twee vestigingen. Het

gemeentebestuur heeft aan het schoolbestuur gevraagd om hiervoor een subsidieaanvraag in

te dienen tegen eind oktober. Dat is ondertussen gebeurd. Met subsidies zou dit project dit

schooljaar al  gerealiseerd kunnen worden. Zonder subsidies zal het pas voor het volgende

schooljaar zijn. Bovendien komt er een zebrapad in de Verhaegenlaan nabij de ingang van de

LS 't Haegje. Ook het stuk berm van de Breughelwijk waar er momenteel nog geen voetpad is

(tussen Wepselaarse steenweg en de aftakking naar de KS 't Haegje) zal verhard worden.

Grote Baan: De Grote Baan is een doorgangsweg die door de aanleg van de ontsluitingsweg

tussen de Kruineikebrug en de N26 ontlast  zou moeten worden.  Er wordt  geschat  dat  de

veranderingen aan de omgeving van de Kruineikebrug in Tildonk tegen eind 2018 volledig

afgewerkt zouden moeten zijn.

Voormalig gemeentehuis Wespelaar: Ook Cadens zal mee verkocht worden met het voormalig

gemeentehuis  van  Wespelaar  waardoor  de  LS  Klimop  er  ook  geen  klaslokalen  meer  kan

hebben. De verkoop staat op de agenda van de gemeenteraad van deze maand maar het

gebouw blijft tot het einde van het schooljaar 2016-2017 in gebruik van de school. Er moet

nog besloten worden waar de leerkrachten die er nu les geven volgend schooljaar naartoe
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moeten. Momenteel wonen er nog vluchtelingen in het voormalig gemeentehuis, maar voor

hen is er elders een woning voorzien. Er zullen in totaal 12 appartementen ingericht worden.

Dat is mogelijk omdat er een extra verdieping ingevoerd kan worden in Cadens zonder iets te

moeten veranderen aan de buitenkant. Er zal ook extra parking voorzien moeten worden. De

bewoners zouden volgens de huidige regelgeving op de eigendom moeten kunnen parkeren,

maar de leerkrachten zullen moeten uitwijken. Aan dit probleem wordt er, in overleg met de

verkeerscommissie, gedacht, maar er is nog geen definitieve oplossing voor gevonden. 

Resultaten tevredenheidsenquête OV 't Haegje: De leden van de OV 't Haegje zouden graag de

gedetailleerde  resultaten  van  de  vragen  van  de  tevredenheidsenquête  over  hun  werking

ontvangen. 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21u35.
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13. Volgende vergadering:

Dinsdag 21-02-2017 om 20h00 in het lerarenlokaal LS 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring agenda

 Goedkeuring verslag 22-11-2016

 Telling 01-02-2017

 Evaluatie brandoefening(en) 

 Veiligheid

 Varia

 Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

voorzitter (nicole_verhoeven@hotmail.com).
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