
Verslag vergadering Schoolraad 21-11-2017

LOCATIE: lerarenlokaal 't Haegje

TIJDSTIP: 20h00

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

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

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

Berlamont (SVB), Christel Van Hove (CVH)

VERONTSCHULDIGD: Moniek Verrijt (MV)

AFWEZIGEN: 

Gebruikte afkortingen:

IK = instapklas

nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging

De vergadering start om 20u00.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

2.  Goedkeuring verslag 30-05-2017

De verslag van de vergadering van dinsdag 30-05-2017 wordt goedgekeurd.

3. Klasindeling 2017-2018

Het volledig overzicht van de klasindeling 2017-2018 wordt gegeven in bijlage 1. Het wordt

kort besproken door TE:
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 Enkel het 1LJ is deeltijds ontdubbeld. Voor de rest wordt er in grote klassen gewerkt

met  co-teaching.  Er  zijn  6  verschillende mogelijke  vormen van  co-teachen die  nog

verder uitgeprobeerd moeten worden. De klastitularis heeft de vrijheid om te beslissen

hoe het co-teachen ingevuld wordt maar de leerkrachten geven feedback aan elkaar.

Door  co-teaching  wordt  het  mogelijk  om  op  niveau  te  differentiëren.  Als  er  bij

uitstappen  een  ouder  meegenomen  worden  als  extra  begeleiding,  dan  kan  de  co-

teaching  leerkracht  ingezet  worden  in  een  andere  klas.  De  leerkrachten  zijn

enthousiast over het co-teachen omdat je er flexibeler mee kan omgaan dan met een

opgesplitste  klas,  maar  het  systeem  moet  nog  groeien.  Qua  administratie  is  een

gesplitste klas echter gemakkelijker.

 Dit schooljaar worden er 16 lestijden betaald uit werkingskosten (16/24; in het vet in

bijlage 1) die ingezet worden voor zorg. Er waren echter 24 lestijden aangevraagd.

 Op basis van restpunten beschikbaar in de scholengemeenschap hebben we nog 3

lestijden gekregen voor het bijwerken van anderstaligen (3/36; in het groen in bijlage

1). Juf. Maureen begeleidt ook andere kinderen die problemen hebben met Nederlands.

4. Budget 2018

De schooldirectie heeft samengezeten met de schepen van onderwijs om het budget van 2018

vast te leggen maar deze oefening is nog niet afgerond. Er zijn een aantal posten herbekeken

en geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten en inkomsten van het vorig schooljaar. De

volgende punten werden aangehaald tijdens de vergadering:

 Er is  een probleem met het  buget voor  de bussen.  Er zou nog in gesnoeid kunnen

worden maar dan kunnen we bijna niet meer op uitstap gaan omdat de bussen enorm

duur geworden zijn (400€/rit). Voor de bus van een schoolreis moest er vorig schooljaar

zelfs 1300€ betaald worden omdat er geen goedkopere bussen meer beschikbaar waren

(alle scholen gaan in die periode op schoolreis). Om dat te vermijden zal er voortaan

aan de leerkrachten gevraagd worden om de schoolreizen voor het volgende schooljaar

al in juni vast te leggen (met het risico dat de beoogde activiteit uiteindelijk toch niet

gedaan kan worden). Er zijn veel scholen die beschikken over een eigen bus maar dan

moet er ook een eigen chauffeur voorzien worden. Het lijkt op het eerste gezicht niet

rendabel te zijn voor onze school.

 De helft van de uren van de technische dienst werden omgezet naar de verloning van

Stefan  (klusjesman  met  een fysieke  beperking).  Hij  is  meer  dan halftime aanwezig.
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Spijtig genoeg wordt hij niet ondersteund door alle leden van het gemeentepersoneel

(bv. hij mag de bladblazer van de gemeente niet gebruiken om de bladeren snel en

efficiënt  weg  te  krijgen;  idem  voor  het  gebruik  van  de  hogedrukreiniger  voor  het

ontmossen van de  speelplaats).  De aanwerving  van  de klusjesman is  begonnen als

testproject maar door de grote tevredenheid is het de bedoeling om hem permanent

aan te werven.

5. Evaluatie brandoefening voorjaar 2017

Er was een onaangekondigde brandoefening gepland in september maar TE was ziek waardoor

ze niet is doorgegaan. Ze zal volgende week plaatsvinden.

De verzamelplaats voor Klimop zal nog moeten herzien worden. Het is niet duidelijk of de

parking bij Cadens nog gebruikt kan/zal mogen worden. Het blijft een parking die, voor zover

NB weet, niet afgesloten zal worden. Er zou terug verzameld kunnen worden voor het frietkot

of  op  de parking  van  de  dokter  verderop  in  de  Elizabeth  Willemslaan  (maar  dat  is  in  de

verkeerde richting voor de evacuatie naar de kleuterschool Pit).

6. Terugkoppeling medezeggenschapscollege

Het volledig verslag van de vergadering van het medezeggenschapscollege van dindag 10-10-

2017 wordt gegeven in bijlage 2. Het wordt kort besproken door NV. Er kwamen 3 punten aan

bod tijdens de vergadering:

 Hoe  als  school  ouders  werven  voor  de  ouderwerking? Elke  school  van  de

scholengemeenschap ondervindt dezelfde problemen om nieuwe ouders te vinden die

zich willen inzetten voor de ouderverenigingen. Bij Toverveld werd er een filmpje over

de ouderwerking gemaakt waarin de kinderen hun ouders voorstellen als lid van de

ouderraad.  Bij  Klimop  werd  er  een  e-mail  lijst  van  ouders  aangelegd  waarvan  de

adressen verzameld werden tijdens het infomoment. Daardoor is het gemakkelijk om

deze ouders gezamenlijk aan te schrijven. Het persoonlijk aanspreken van ouders lijkt al

bij al nog steeds de beste aanpak te zijn.

 Tevredenheid  over  voor-  en  naschoolse  opvang? Over  het  algemeen zijn  de  ouders

tevreden over de voor- en naschoolse opvang die aangeboden wordt in de scholen van

onze scholengemeenschap.

 Voel je je als oudervereniging voldoende gesteund of voel je je eerder een “melkkoe”?

Het  “melkkoe”-gevoel  heerst  in  de  oudervereniging  van  Klimop.  Er  werd  onlangs
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besloten dat 2/3 van de opbrengst van de activiteiten van de ouderwerking rechtstreeks

naar  de school  gaat.  In  onze scholengemeenschap weten sommige ouders nog niet

goed wat zorg betekent. De werking is niet in elke school hetzelfde. Er zou voldoende

uitgelegd moeten worden hoe het werkt en waarvoor het dient, maar het is niet zozeer

een probleem in 't Haegje of bij Klimop. Het is ook niet altijd duidelijk wat er van de

kinderen verwacht wordt qua huiswerk (wat zijn de doelstelling en hoe moeten bepaalde

vakken gestudeerd worden?). Bij onze school wordt het huiswerkbeleid uitgelegd tijdens

de info-avond.

7. Veiligheid

Breughelwijk en omgeving 't Haegje: 

 Het tijdelijk  parkeerverbod in de Breugelwijk  werd al  aangekondigd maar de borden

ervoor staan er nog niet, en het is ook niet duidelijk wanneer ze er gaan komen. Het

gebouw van de belastingen staat al een aantal jaren leeg en er wordt gevraagd of er

geen verbindingsweg kan gemaakt worden tussen de school en de parking rond dat

gebouw. Eigenlijk mag die parking niet gebruikt worden. Het is momenteel niet duidelijk

wat er met het gebouw gaat gebeuren. Momenteel loopt er nog een leasingcontract.

 Om het voetpad vanaan de Wespelaarsesteenweg te kunnen verlengen moeten er een

draad en haag verzet worden. Het compromis daarvoor is klaar maar moet nog bij de

notaris passeren. De aanleg is nog voorzien vóór het einde van het jaar. 

 Het  verbindingspad  tussen  de  parking  aan  de  Mercatorlaan  en  de  parking  aan  de

rotonde van de KS zal niet tijdens dit schooljaar gerealiseerd kunnen worden. Het is de

bedoeling om het openbaar toegankelijk te maken zodat iedereen het als doorsteek kan

gebruiken. Voor de aanleg ervan moet er een stuk van het afdak afgebroken worden,

maar dan zou er zeker groter afdak voorzien moeten worden want het huidige afdak is

al te klein om alle leerlingen van de LS eronder te zetten bij slecht weer... 

 Er werden subsidies aangevraagd voor een nieuwe fietsenstalling aan de rotonde van

de KS.  

Parking Klimop: De parking van het arboretum wordt momenteel nog steeds gebruikt als “kiss

and ride” zone voor Klimop. Er is een overleg gepland op donderdag 11-01-2018 tussen TE,

twee leden van de ouderraad van Klimop, de directie van kleuterschool Pit  (Mia Boon), de

ouderraad van kleuterschool  Pit,  en de diensthoofden van 't  Wespennestje.  Er zullen twee

dossiers ingediend worden bij de provincie om zoveel mogelijk infrastructuurwerken door te
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voeren rond Klimop om de veiligheid te verhogen. De antwoorden van enquête bij de ouders

werden reeds verzameld en er zal geïtereerd worden tot een finale versie voor de dossiers die

aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. Er wordt verwacht dat ze niet in één vergadering

klaargestoomd kunnen worden, maar er wordt wel vanuit gegaan dat de juiste stakeholders

rond de tafel zitten. 

8. Nieuwe lokalen Klimop

Vorig schooljaar werd er een “tuinkantoor” beloofd als extra klaslokaal voor Klimop. NB was er

van overtuigd dat het kon, maar er werd uiteindelijk een “werfcontainer” geplaatst. Hij heeft

rekening  moeten  houden  met  overheidsopdrachten  en  de  criteria  die  daar  bijhoren.  Een

tuinkantoor bleek meer dan twee keer te duur te zijn en NB realiseerde zich op het moment

van de aankondiging niet dat het prijsverschil  tussen een tuinkantoor en een container zo

groot was. De container mag blijven staan ondanks dat er een tijdelijke bouwvergunning voor

is  (er  staat  geen  eindtermijn  op  het  tijdelijke).  Het  zou  ook  geen  probleem  zijn  dat  het

geplaatst geweest is zonder bouwplannen...

De verhuis was oorsponkelijk vóór het begin van het schooljaar gepland maar is uiteindelijk

pas op woensdag 15-11-2017 doorgegaan. Juf. Christel heeft de container in gebruik genomen

op donderdag 16-11-2017 maar merkt op dat er minder plaats is dan er beloofd werd, dat het

afgelegen is t.o.v. de rest van de school en dat het belsignaal er onhoorbaar is. Juf. Petra is

verhuisd naar de mediaklas. 

Alle lokalen van Klimop zijn nu volzet. Aangezien de 3KK van kleuterschool Pit heel groot is

moet er een tweede container voorzien worden om een extra klaslokaal te creëren. Het is nog

steeds niet duidelijk waar die geplaatst zou kunnen worden:

 Voor de sporthal? Maar die plaats is niet veilig en het zou gepaard gaan met het verlies

van nog meer parkeerplaatsen...

 Op de plaats van de fietsenstalling? Maar dan moet de fietsenstalling verplaatst worden

en kan de container maximaal 5 meter breed zijn. Het is bovendien niet duidelijk of er

dan nog voldoende ruimte is voor een doorgang voor de brandweer...

De tweede container moet er staan vóór 01-09-2018.

AI NB: beslissing over tweede lokaal afronden en communiceren (nieuwe lokalen 

Klimop)
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9. Varia

Wasbakken: Er is nog geen stromend water in het lokaal van juf. Petra. Het is niet duidelijk wat

de huidige stand van zaken is. Het blijft maar aanslepen en er komt niets concreets. Er zou ook

iets gedaan moeten worden aan de verwarming. Er is zelfs geen knop om de verwarming op te

zetten...

Zandbak: De vervanging van de zandbak van de KS 't Haegje staat nog op het bord van de

schepen van onderwijs als één van de dingen die nog gerealiseerd moeten worden tijdens

deze legislatuur. Tijdens het laatste overleg heeft NB iemand gebeld die de werken zou kunnen

uitvoeren. Deze man zal contact opnemen met Koen Ceulemans van de v.z.w. oudervereniging

't Haegje. Hij gaat een offerte maken en dan weten we waar we staan. Hij was niet enthousiast

over  de  smalle  toegang  maar  is  van  mening  dat  “alles  kan”.  Er  wordt  gevraagd  om

nadars/heras rond de zandbak te zetten om te voorkomen dat de kleuters er nog gebruik van

zouden maken.       

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21u25.
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10. Volgende vergadering:

Dinsdag 20-02-2018 om 20h00 in het lerarenlokaal Klimop.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring agenda

 Goedkeuring verslag 21-11-2017

 Telling 01-02-2018

 Evaluatie brandoefening(en) 

 Veiligheid (verslag rondgang + schoolomgeving)

 Nieuw lokaal Klimop

 Varia

 Volgende vergadering

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

voorzitter (nicole_verhoeven@hotmail.com).
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