
Verslag vergadering Schoolraad 30-05-2017

LOCATIE: lerarenlokaal Klimop

TIJDSTIP: 20:00

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), Christel Van Hove (CVH), Moniek Verrijt (MV)

VERONTSCHULDIGD: 

Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

NB = nabeschouwing

IK = instapklas

nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging

De vergadering start om 20:05. 

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd. 

2.  Goedkeuring verslag vergadering 21-02-2017

Het verslagen van dinsdag 21-02-2017 wordt goedgekeurd.
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3. Lestijdenpakket schooljaar 2017-2018

Ondersteuning: De  dienstbrief  met  de  officieel  toegekende  lestijden  is  al  een  tijd  terug

aangekomen. Op basis van de prognose van leerlingeaantallen per klas en de beschikbare

lestijden werd extra ondersteuning aangevraagd alvorens een definitieve uitwerking van het

lestijdenpakket te kunnen opstellen. De volgende uren ondersteuning werden gevraagd:

 24/24 ondersteuning om prioritaire klassen te kunnen ontdubbelen, eventueel verspreid

(2  keer  halftijds)  in  beide  vestigingen.  Het  is  sterk  afhankelijk  van  meest  recent

leerlingenaantallen en zal gebeuren op basis van beslissingen van de klassenraad van

deze week.

 20/36 administratieve ondersteuning voor permanentie secretariaat Klimop.

 12/24 ondersteuning directie.

Als  de ondersteuning directie  niet  wordt  goedgekeurd,  dan kan  DDJ  zijn  dagen niet  meer

flexibel kunnen indelen wat tot organisatorische problemen kan leiden (bij ziekte). Er is een

absolute nood om per verstigingsplaats een verantwoordelijke te hebben, want anders

is  de  taak  van  directeur  erg  zwaar.  Indien  je  als  directeur  ook  nog  wat  op  het

pedagogische  en  inhoudelijke  vlak  wil  gaan  werken,  is  beleidsondersteuning  geen

overbodige luxe! Zo is het b.v. al lastig om klasbezoeken e.d. in te plannen naast alle

administratieve taken. NB verduidelijkt dat de aanvraag voor ondersteuning van de

directie zal naar alle waarschijnlijk afgekeurd worden op basis van o.a. de budgetten.

De budgetten zijn echter nog niet in detail besproken geweest met alle betrokken partijen. De

beslissing  wordt  op  het  schepencollega  van  donderdag  01-06-2017.  Omdat  er  nog  geen

definitieve beslissing is ingenomen betreffende de uitbreiding van het directieambt, kan nog

niet overgegaan worden tot het inrichten van de klassen en koppelen van de leerkrachten. Het

feit is wel dat er zowel in de KS als in de LS veel klassen met meer dan 26 leerlingen zijn. Wij

hopen hier volgende week uitsluitsel over te ontvangen en definitief het lestijdenpakket op te

kunnen stellen.

Samenwerking  UCLL:  Omdat  het  steeds  moeilijker  wordt  om interimarissen  te  vinden  om

langdurige afwezigheden van leerkrachten op te vangen werd er eveneens een samenwerking

met  de  Universitaire  Campus  Leuven  Limburg  aangevraagd.  Dat  houdt  in  dat  een

derdejaarsstudent, die reeds een bachelordiploma behaald heeft, beperkt in dienst genomen

wordt (betaald voor 4 à 6 uur) maar ingezet kan worden als een halftijdse werkkracht. Dit is
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echter  geen  structurele  inbedding  in  het  lestijdenpakket  en  kan  daartoe  niet  aangewend

worden.

4. Planning schooljaar 2017-2018

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN: 

 maandag 02-10-2017 (de traditie van Haacht kermis wordt opnieuw opgenomen)

 maandag 30-04-2018 (brugdag met 1 mei)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN:

 woensdag 18-10-2017 (trotsdoos)

 woensdag 07-03-2018 (trotsdoos)

 woensdag 30-05-2018

EXTRA MUROS ACTIVITEITEN:

 zeeklassen (4LJ  't Haegje & Klimop): 06 tot 08-06-2018,

 sportklassen (6LJ 't Haegje): 03 tot 06-10-2017,

 sportklassen (6LJ Klimop): 22 tot 25-05-2018,

 boerderijklassen (1LJ en 2LJ Haegje): 19 en 20-04-2018 .

OPEN-DEURDAGEN:

 woensdag 19-04-2017 (hele school 't Haegje;  aangezien de buitenspeeldag op dezelfde dag

valt wordt er voorgesteld om de opendeurdag te vervroegen naar 17:00 tot 19:00),

 woensdag 26-04-2017 (hele school Klimop).

VERGADERINGEN SCHOOLRAAD:

 dinsdag 21-11-2017 (lerarenlokaal 't Haegje),

 dinsdag 20-02-2018 (lerarenlokaal Klimop; week na krokusvakantie),

 dinsdag 29-05-2018 (lerarenlokaal 't Haegje),

ANDERE ACTIVITEITEN: 

 schoolfeest: zaterdag 02-06-2018 en 09-06-2018 (lokatieverdeling ligt nog niet vast)

5. Extra klaslokaal Klimop

NB licht de huidge voorstellen voor het oplossen van het klaslokaalprobleem in Klimop toe (zie

hieronder). De feedback van de schoolraad zal besproken worden op het schepencollege.
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Schooljaar 2017-2018: De huidige mediaklas en de huidige zorgklas zullen gebruikt worden als

klaslokalen. Er zal tijdens de zomervakantie een tuinkantoor van 24 m² (6x4m) tussen het

fietsenrek en de elektriciteitskabine geplaatst worden dat permanent kan ingericht worden als

nieuw zorglokaal.  Een tuinkantoor  kan vergeleken worden met een mooi  ingericht tuinhuis

(geïsoleerd,  verwarmd,  voorzien  van  elektriciteit,  vensters  die  open  kunnen  voor

verluchting,...).  De  school  in  Sint-Adriaan  maakt  al  gebruik  van  een  tuinkantoor  maar  wij

hebben  een  grotere  versie  op  het  oog.  De  levensbeschouwelijke  vakken  kunnen  dan

opgesplitst worden: één groep in het  titularislokaal, één groep in de huidige mediaklas of

zorgklas, en één groep in het ICT lokaal. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de schoolraad. 

Schooljaar  2018-2019: Er  wordt  voorgesteld  om een  nog  groter  extra  tuinkantoor  aan  de

voorkant van het sportlokaal  te plaatsen. De afmetingen hiervan liggen nog niet vast.  Dat

extra lokaal kan dan gebruikt worden om de levensbeschouwelijke vakken op te splitsen. De

leden van de schoolraad vragen zich af  of deze lokatie zich niet buiten het schooldomein

bevindt.  Voorstellen tot andere lokaties zijn welkom, maar er is op het eerste gezicht niet

direct een beter alternatief.

Opmerkingen: 

 Er zijn nog opknapwerken nodig in het huidige zorglokaal. Die kunnen pas uitgevoerd

kunnen worden van zodra juf. Christel verhuisd is naar het tuinkantoor... 

 Het plan voor de borden wordt verder uitgevoerd. Als er nog meer moeten aangeschaft

worden voor de extra lokalen, dan moet dat nog verder besproken worden.

6. Aanpassing schooluren

Middagtoezicht: NB bevroeg zich bij OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) en

licht toe dat middagtoezicht deels als flankerend en deels als niet-flankerend kan beschouwd

worden.  Bovendien zou elke school een (zeer beperkt) budget werkingsmiddelen ontvangen

voor middagtoezicht. Toch lijkt het niet haalbaar om het  middagtoezicht te laten verzorgen

door PWA'ers. Daarvoor zou er een budget van 30,000 € nodig zijn en dat is niet mogelijk met

de werkingsmiddelen. Het middagtoezicht zou ook betaald kunnen worden door de ouders,

maar NB zou dat liefst vermijden. Hij wil het vragen van stoeltjesgeld zelf niet voorstellen, dus

als er een hervorming van het middagtoezicht gewenst is  door de school,  zal  dit  door  de

schooldirectie moeten worden voorgesteld. NB is wel bereid mee te werken aan de verdere

concretisering indien alle partijen op dezelfde lijn zitten. Als er nu besloten wordt om over te
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stappen naar de nieuwe schooluren zonder een herziening van het middagtoezicht, dan wil de

schepen van onderwijs dat het zo blijft en dat er later geen heisa meer over gemaakt wordt.

Gezonde voeding: In het voorstel  voor de nieuwe schooluren duurt  de voormiddag langer.

Daarom zou het nuttig zijn om terug te werken rond gezonde voeding door het promoten van

een stevig ontbijt en fruit en/of groenten als tienuurtje om de lange voormiddag te kunnen

overbruggen.

Tijdlijn:  Het besluit zal genomen worden tijdens de eerstkomende personeelsvergaderingen.

Als de leerkrachten akkoord zijn, dan veranderen de schooluren. Ook de vertegenwoordigers

van de vakbonden moeten hierover gebriefd worden. Het zal vervolgens besproken worden

tijdens het schepencollege van donderdag 08-06-2017.

7. Aanpassingen schoolreglement en schoolbrochure

De  volgende  aanpassingen  zullen  doorgevoerd  worden  aan  het  schoolreglement  en  de

schoolbrochure:

 Beginselverklaring neutraliteit (na goedkeuring door het schoolbestuur).

 Als  een kleuter  geen 250 halve dagen of  meer aanwezig  is  geweest,  dan moet  de

klassenraad zijn toelating geven om die kleuter te laten starten in het lager onderwijs. 

 Voor  meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel  in  de lLS een bijdrage gevraagd

worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. Deze bijdrage mag maximaal 425 €

bedragen voor de volledige schoolloopbaan in het lager onderwijs.

 Onderwijs aan huis en synchroon en internetonderwijs.

 Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming.

 Klachtenprocedure  (De gemeentelijke klachtenprocedure kan als bijlage worden opgenomen

maar  dat  is  niet  verplicht.  Ze  moet  ofwel  integraal  overgenomen  worden,  ofwel  helemaal

weggelaten  worden.  De  beschrijving  van  de  gemeentelijke  klachtenprocedure  moet  nog

aangevraagd worden bij de gemeentesecretaris)

8. Terugkoppeling medezeggenschapscollege

NV is samen met Karen Schouteden (voorzitter Oudervereniging GBS 't Haegje v.z.w.) naar de

vergadering van het medezeggenschapscollege over het thema “pesten” geweest. Er worden

per schooljaar  drie  vergadergingen georganiseerd maar  er  komt nooit  iemand van Klimop

naartoe.  Er  wordt  nochtans  beweerd  dat  de  leden  van  de  oudervereniging  van  Klimop
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uitgenodigd worden. HM (de vertegenwoordiger van de ouders van Klimop) heeft hier echter

geen weet van maar is bereid om naar die vergaderingen te gaan. Het is niet duidelijk welk e-

mail adres gebruikt wordt voor Klimop om de uitnodigingen op te sturen. Het schoolbestuur

van Leuven heeft laten weten dat ze geen interesse meer heeft in de vergaderingen van het

medezeggenschapscollege.

9. Herinrichting schoolraad 

Tamara heeft alle nodige documenten voor de herinrichting van de schoolraad laten

verschijnen  op  de  gemeenteraad  van  maart  maar  we  hebben de  notulen  van  die

vergadering nog niet ontvangen (moet gevraagd worden aan de gemeentesecretaris).

10. Veiligheid Breughelwijk

Sensibiliseringsacties: Er  werden  een  aantal  sensibiliseringsacties  georganiseerd  rond  de

veiligheid in de Breughelwijk door de leden van de OV in Haacht. Deze acties hebben echter

geen blijvend effect gehad want er staan terug heel veel auto's geparkeerd. 

Fietspad: Voor het stukje grond dat nodig is voor het fietspad is er een akkoord nodig van drie

erfgenamen, maar er is nog maar een antwoord van één ervan.

Trage weg: Er staat momenteel nog een trage weg op de officiële plannen die dwars door de

Breughelwijk loopt (momenteel zelfs door huizen). De verlegging ervan is besproken geweest

op de gemeenteraad maar de procedure loopt nog.

Acties: Voor  alle  acties  ter  verbetering van de infrastructuur  komt de provincie  voor  80%

tussen. Er zijn subsidies tot 50,000 € mogelijk. Er worden voorgesteld om twee aparte dossiers

in te dienen (één voor 't Haegje, één voor Klimop). Enkele voorbeelden van mogelijke acties

zijn:

 verbetering fietspaden,

 aanleg voetpaden,

 extra belijning,

 octopuspalen.

We hebben nog geen feedback van de verkeerscommissie  ontvangen. Er zijn  bevragingen

geweest en de de resultaten ervan zouden beschikbaar moeten zijn voor zomervakantie

zodat  ze  doorgegeven  kunnen worden  aan  provincie  om zo  snel  mogelijk  een  overleg  te
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kunnen plannen. Op 22-06-2017 is er reeds een overleg over de school van Wakkerzeel. Als de

informatie tijdig beschikbaar is zou 't Haegje aansluitend besproken kunnen worden.

11. Evacuatieoefening (05-05-2017)

Op  vrijdag  05-05-2017  heeft  er  een  evacuatieoefening  plaatsgevonden.  Ze  was

onaangekondigd zowel  voor  de leerkrachten als  voor  de leerlingen.   Er  werd bewust  voor

gekozen  om  de  brand  te  laten  ontstaan  in  de  klas  met  het  kind  waarmee  er  mogelijk

problemen verwacht werden. Het alarm van 't Haegje werkt naar behoren (door één druk op

een knop) maar er zijn de laatste tijd al veel valse brandalarmmeldingen geweest (met een

elektriciteitspanne tot gevolg). Daardoor wordt er niet meer onmiddellijk gereageerd als het

alarm afgaat. Voor de rest is alles zeer vlot verlopen (in alle opzichten geslaagd).

12. Budget

De schepen van onderwijs heeft laten weten dat de financiële eindstaat van 2016 een

tekort van 123,000 € vertoont. Het is nog niet duidelijk waar het probleem zich juist bevindt

(er is nog niet in detail naar gekeken met alle betrokken partijen) maar het is duidelijk dat

deze evolutie zich niet mag blijven voortzetten. De loonkosten voor de extra ondersteuning

lopen  hoog  op.  Het  poetspersoneel  en  de  maaltijden  hebben  daarentegen  een  positieve

evolutie gehad op het budget. Er zal een man met een beperking voor 28.5 uren per week

komen werken als klusjesman wat een grote hulp zal zijn.

13. Varia

 geen punten

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21:35.
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14. Volgende vergadering:

Dinsdag 21-11-2016 om 20:00 in 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

- Goedkeuring agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering

- Klasindeling 2017-2018

- Voorstel budget 2018

- Evaluatie brandoefening voorjaar 2017

- Veiligheid

- Terugkoppeling medezeggenschapscollege

- Varia

- Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar de voorzitter 

(nicole_verhoeven@hotmail.com) doorgestuurd worden.
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