
Verslag vergadering Schoolraad 27-02-2018

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), Sofie 

De Hondt (SDH), Herman Maes (HM), Petra Rens (PR), Moniek Verrijt (MV)

VERONTSCHULDIGD: Fleur Cloetens (FC), Sandra Van Berlamont (SVB), Christel Van 

Hove (CVH)

AFWEZIGEN: 

Gebruikte afkortingen:

IK = instapklas

nKK = nde kleuterklas

KS = kleuterschool

nLJ = nde leerjaar

LS = lagere school

OV = oudervereniging
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De vergadering wordt geopend om 20:00.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

2.  Goedkeuring verslag 21-11-2017

De verslag van de vergadering van dinsdag 21-11-2017 wordt goedgekeurd.

3. Telling 01-02-3018

Overzichtstabel:

01-02-2017 01-02-2018 vordering

't Haegje KS 92 95 + 1 pleegzorgleerling +4

't Haegje LS 150 150 + 1 pleegzorgleerling +1

Klimop 134 143 +9

Bespreking: De leerlingenaantallen van alle  afdelingen zijn  in  stijgende lijn.  Er  zijn  enkele

pleegzorgleerlingen die zwaarder doorwegen in de toekenning van lestijden. Het streefdoel is

dat de scholen begin mei over de juiste gegevens beschikken via dienstbrieven en zo het

lestijdenpakket kunnen samenstellen. Ook verlofstelsels kunnen tot dan aangevraagd worden

door  personeelsleden.  Voor  de  afsluiting  daarvan  kan  er  niet  overgegaan  worden  op  de

concrete invulling van het personeel. PR laat weten dat ze volgend jaar een leerling meer gaat

hebben (90 leerlingen) zodat haar urenpakket normaal gezien omhoog zou gaan waardoor ze

niet langer meer gereafecteerd zou moeten worden.

4. Evaluatie brandoefeningen

De uitgestelde brandoefeningen die oorsponkelijk voorzien waren in september 2017 hebben

uiteindelijk plaatsgevonden eind november 2017. 

't  Haegje: Voor  de afdeling ’t  Haegje werden de KS en LS apart  geëvacueerd. Voor de KS

verliep het zeer vlot en waren er geen opmerkingen. In de LS verliep het té traag voor wat de

evacuatie van de containerklassen betreft. In containerklassen is er geen alarm (en dat zou

officieel ook niet moeten) dus moet er iemand naar daar gaan om te alarmeren.

Klimop: In de afdeling Klimop werd er tijdens de evacuatie één leerling (die net naar het toilet

was) niet opgepikt bij het naar buiten gaan, waardoor de oefening geen positieve evaluatie
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kon krijgen. Dit was een samenloop van omstandigheden door de afwezigheid van juf. Astrid,

de poetsvrouw en de interimaris in het 2LJ, maar dat kan en mag geen reden zijn voor niet-

slagen van de oefeningen. De evacuatieplaats wordt verplaatst naar de zone tussen de haag

en de muur. Dit werd reeds gecommuniceerd naar de kinderen en ouders toe.

Op donderdag 01-03-2018 staat  er  een  gebouwenevacuatie  gepland in  Klimop waarbij  de

nieuwe evacuatieplaats in gebruik genomen zal worden. Aansluitend zal er een busevacuatie

plaatsvinden voor  de leerlingen van het 1LJ,  2LJ,  3LJ  en 4LJ  (dat zijn  de klassen die gaan

zwemmen). De week nadien gaat er een busevacuatie door in ’t Haegje, ook voor de leerlingen

van  het  1LJ  t.e.m.  het  4LJ.  Deze  brandoefeningen  werden  aangekondigd  zowel  bij  de

leerkrachten als bij  de leerlingen. Op maandag 05-03-2018 vindt er een evacuatieoefening

plaats in de naschoolse opvang van Hop-la!. Dit heeft een licht afwijkend scenario, maar de

principes  voor  de  kinderen  blijven  dezelfde.  Ook  deze  oefening  is  aangekondigd  naar  de

begeleiders toe.

5. Veiligheid

VERSLAG RONDGANG VEILIGHEID

Jaarlijks vindt er een rondgang plaats waar specifiek naar de algemene en ruime ‘veiligheid’

gekeken wordt. Deze omvat een medische component (o.a. EHBO, ziektes, preventie, … ) én

een luik door het oog van de preventie-adviseur bekeken. Voor het eerst in jaren werd het

verslag  van  de  jaarlijkse  veiligheidsrondgang  grondig  en  gestructureerd  besproken  en

opgevolgd  (TE  is  daar  zeer  blij  om).  De  inbreuken  werden  overlopen  met  alle  betrokken

partijen en er werden acties en actienemers aan gekoppeld (Dienst Uitvoering, Technische

Dienst,  directie,  klusjesman,  externe  firma’s).  Deze  zullen  ook  besproken  worden  op

vakbondsoverleg  van  volgende  week  waar  er  ook  een  stand  van  zaken  zal  weergegeven

worden. De volgende kleine en grote inbreuken zullen aangepakt worden:

 Klimop: afplakken grote  glaspartijen,  geurhinder  kelder,  loszittende  tegels  sportzaal,

vochtplek turnzaal, opstellen brandinterventiedossier, noodverlichting,…

 ’t  Haegje  KS: opruim kelder,  vrij  maken brandgangen,  voorzien borstvoedingslokaal,

gehoor-akoestiek,…

 't Haegje LS: EHBO-kast inhoudelijk correct vullen, vrij maken branduitgangen, opruim

trappenhallen,  opstellen  brandinterventiedossier,  schilderwerken,  ergonomie

bureaustoelen,…
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 't Haegje turnzaal een eetzaal: branddeuren niet versperren, plastic doeken aan ramen,

vervanging turntoestellen,…

Er werden dreigementen geuit bij de vakbonden, dus er wordt heel hard aan gewerkt om alle

puntjes af te werken.

PARKEERVERBOD BREUGHELWIJK

Niet iedereen is blij met het tijdelijk parkeerverbod dat ingevoerd werd in de Breughelwijk en

er zijn al mensen over komen klagen. De evaluatie ervan houdt ook rekening met een enquête

die doorgevoerd wordt bij de bewoners in de Breughelwijk. Het perkeerverbod is geagendeerd

voor de vergadering van de verkeerscommissie die doorgaat op woensdag 01-03-2018. Zijn de

klachten  terecht?  Kan  er  iets  aan  gedaan  worden?  PDC  bespreekt  de  telling  van  de

beschikbare  parkeerplaatsen  in  de  buurt  van  de  school  en  stelt  voor  om  een  tijdelijke

parkeertoestemming  te  verlenen aan  de  ouders  van  leerlingen  van  't  Haegje voor  de  44

parkeerplaatsen  in  de  Remi  van  de  Sandelaan  (achterkant  politiekantoor,  rond  gebouw

belastingen en aan vredegerecht). De informatie werd door NB doorgestuurd naar de leden

van de verkeerscommissie (zie appendix voor een vervolledigde versie).

ZANDBAK SPEELPLAATS KS 'T HAEGJE

Er zijn concrete afspraken voor de vervanging van de zandbak op de speelplaats in de KS van

't Haegje. Het was spijtig genoeg te koud om er tijdens krokusvakantie al aan te beginnen.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING

't  Haegje: Het subsidiedossier ter bevordering van een veilige schoolomgeving werd vorige

week ingediend en bevat de aanleg van: 

 een overdekt fietsenrek aan de rotonde van de KS (aan de gekleurde bollen van de

evacuatieplaats). Het budget hiervoor zal besproken worden met Katrien W.

 voetpaden in de Breughelwijk. 

 een trage weg tussen de parking aan de Mercatorlaan en de ingang van de KS. 

 een voetpad in de Verhaegenlaan van aan de school tot aan de Goltfuslaan.

 een fietssuggestiestrook in de Mercatorlaan.

Eerst zal het voetpad in de Breughelwijk aangelegd worden, dan de trage weg (staat al op de

planning van aannemer voor dit jaar) en daarna pas het voetpad in de Verhaegenlaan. De

bevraging bij de buurtbewoners is voltooid. Het CBS (college) zal een beslissing nemen na het
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advies van de verkeerscommissie (wordt binnen een viertal weken verwacht).  De Provincie

vraagt om voetpaden uit het dossier te nemen maar de gemeente wil die er juist in houden

(we moeten het antwoord van de Provincie nog afwachten).

Klimop: De situatie  voor  Klimop is  complexer  dus  er  zijn  minder  mogelijkheden om grote

dingen te doen. Het overleg met de ouderraad was ok, maar in het verslag staan items die

anders kunnen gelezen worden (bv. fietsstraat). De suggesties die uit de enquêtes gekomen

zijn worden door de CBS afgetoest qua haalbaarheid. Het volgend overleg is gepland in tweede

helft van maart om te bepalen waar er verder aan gewerkt kan worden. Het doel is om een

plan/visie te hebben tegen het einde van het schooljaar om het daarna in een langtermijnplan

te gieten.  De parkeermogelijkheid  aan het  arboretum is  een tijdelijke  oplossing (voorlopig

zonder einddatum) maar er moet verder aan een andere oplossing gewerkt worden.

6. Nieuw lokaal Klimop

Er werd gekozen voor een containerklas van 5 x 9 meter om het behoud van fietsenrekken te

verzekeren. Dat is te klein voor een klas van 25 leerlingen maar zou eventueel voldoende zijn

voor een LBV vak. Het fietsenrek wordt enkel verplaatst en gedraaid met een minimaal verlies

aan  plaatsen  tot  gevolg.  Het  bestek  moet  opgemaakt  worden  om prijsoffertes  te  kunnen

aanvragen.  Het  moet  eerst  goedgekeurd  worden  door  de  gemeenteraad  (eind  maart)

vooraleer  aannemers  aangesproken  kunnen  worden.  De  nieuwe  klas  moet  ten  laatste  op

maandag 20-08-2018 instapklaar zijn, dus de container zou geplaatst moeten worden vóór het

bouwverlof zodat de voorzieningen (elektriciteit en dergelijke) nog tijdig aangelegd kunnen

worden.  Dit  is  een  “uitdagende”  tijdslijn,  maar  de  schepen  van  onderwijs  zal  het  blijven

opvolgen...

7. Varia en rondvraag

Kranen: Er zijn nieuwe pompbakken met een kraan met drukknop, maar die kranen blijven

heel lang lopen met onnodig waterverspilling tot gevolg. De installatie ervan werd uitgevoerd

door  een  onderaannemer.  Er  zal  nagevraagd worden om ervoor  te  zorgen  dat  de  kranen

minder lang blijven lopen.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21:05.
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8. Volgende vergadering:

Dinsdag 29-05-2018 om 20h00 in het lerarenlokaal Klimop.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring agenda

 Goedkeuring verslag 27-02-2018

 Lestijdenpakket 2018-2019 (voorlopige versie)

 Planning schooljaar 2018-2019

 Facultatieve verlofdagen

 Pedagogische studiedagen 

 Extra-muros activiteiten

 Open-deurdagen

 Vergaderingen schoolraad

 Andere activiteiten

 Veiligheid

 Nieuw lokaal Klimop

 Aanpassing schoolbrochure en schoolreglement

 Terugkoppeling medezeggenschapscollege

 Varia

 Vergaderingen schooljaar 2018-2019

Bijkomende  agendapunten  kunnen  op  voorhand  doorgestuurd  worden  naar  de

voorzitter (nicole_verhoeven@hotmail.com).
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APPENDIX: Parkeermogelijkheden in de buurt van 't Haegje

Het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van 't Haegje werd geteld. We komen uit 

op het onderstaande overzicht.

BINNEN EEN STRAAL VAN 100m VAN DE KS:

● 60 plaatsen op parking aan Mercatorlaan (waarvan 2 voor gehandicapten)

● 11 plaatsen op parking aan Verhaegenlaan

● 15 plaatsen op parking aan de bibliotheek (waarvan 1 voor gehandicapten)

● 33 plaatsen op parking aan het postkantoor (waarvan 2 voor gehandicapten)

Er zijn in totaal 119 beschikbare parkeerplaatsen  (waarvan 5 voor gehandicapten) binnen

een straal van 100m van het gebouw van de KS, of ongeveer 1 parkeerplaats per 2

leerlingen van de school.  't Haegje kan bereikt worden vanaf deze parkeerplaatsen

zonder dat er een straat overgestoken moet worden. De parkeermogelijkheden in de

Breughelwijk die door de invoering van het tijdelijke parkeerverbod niet meer gebruikt

kunnen  worden  liggen  op  een  gelijkaardige  afstand  van  het  gebouw  van  de

kleuterschool als de parkings vermeld in de lijst hierboven. 
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EXTRA BINNEN EEN STRAAL VAN 200m VAN DE KS:

● 9 plaatsen op parking aan het politiekantoor

● 86 plaatsen op parking aan het gemeentehuis (waarvan 7 voor gehandicapten)

Er  zijn  dus  in  totaal  214  beschikbare  parkeerplaatsen  (waarvan  12  voor

gehandicapten) binnen een straal van 200m van het gebouw van de KS, of bijna 1

parkeerplaats per leerlingen van de school! 

BESLUIT:

Er lijken op zich al voldoende beschikbare parkeerplaatsen te zijn zonder gebruik te

moeten  maken  van  de  Breughelwijk  als  parking,  ook  al  worden  de  hierboven

vermeldde parkings mede gebruikt voor andere doeleinden. 

VOORSTEL:

In de Remi van de Sandelaan (achterkant politiekantoor, rond gebouw belastingen en

aan  vredegerecht)  zijn  er  nog  44  bestaande  parkeerplaatsen  die  momenteel  door

niemand  gebruikt  mogen  worden.  Mocht  er  daar  een  tijdelijke  parkeertoelating

verleend worden exclusief aan de ouders van leerlingen van 't Haegje (en liefst met de

invoering van éénrichtingsverkeer in tegengewijzerszin om de veiligheid te vergroten;

zie blauwe pijlen op de figuur hieronder), dan zouden er respectievelijk 163 en 259

parkeerplaatsen zijn binnen een straal van 100m en 200m van het gebouw van de

kleuterschool. Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor de noden van de school.
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