
Verslag vergadering Schoolraad 29-05-2018

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), Fleur

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

Berlamont (SVB), Moniek Verrijt (MV)

VERONTSCHULDIGD: Christel Van Hove (CVH)

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 27-02-2018

Het verslag van dinsdag 27-02-2018 wordt goedgekeurd.
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3. Lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 (voorlopige versie)

Aangezien de definieve versie van de berekening nog niet toegekomen is kan er enkel een

overzicht gegeven worden van de manuele berekening.

Kleuterschool: 96 (96.5) ingeschreven kleuters op 01-02-2018 geeft recht op:

 Lestijden volgens de schalen:  129 lestijden,

 SES-lestijden: 9 lestijden,

 Aantal ambten: 5 voltijdse ambten + 18 lestijden,

 Reservatie lichamelijke opvoeding: 10 lestijden,

 Kinderverzorging: 9 lestijden.

Lagere school: 294 (294.5) ingeschreven leerlingen op 01-02-2018 op de twee vestigingen

tesamen geeft recht op:

 Lestijden volgens de schalen: 376 lestijden,

 SES-lestijden: 17 lestijden,

 Aantal ambten: 16 voltijdse ambten + 9 lestijden (worden eerlijk verdeeld in verhouding

met het aantal leerlingen in elke vestiging),

 Reservatie lichamelijke opvoeding: 5 lestijden,

 Aanvulling levensbeschouwelijke Vakken: 

◦ Katholieke godsdienst: 12 lestijden,

◦ Niet-confessionele zedenleer: 10 lestijden.

Enveloppen scholengemeenschap: 

 ICT-coördinatie: 19 punten

 Adminstratie: 71 punten

 Zorgcoordinatie: 72 punten (zorgenveloppe nog niet toegekend)

Beleidsondersteuning – Tivoli: te bespreken met het schoolbestuur.

Personeel ten laste van de gemeente: te bespreken met het schoolbestuur.

TE  merkt  op  dat  het  steeds  moeilijker  wordt  om het  puzzelwerk  tijdig  te  kunnen

afwerken. Niet alleen komt de dienstbrief met de definitieve berekeningen steeds later

toe,  ook  zijn  er  tegenwoordig  veel  verlofstelsels  waar  de  leerkrachten nog  op het

allerlaatste moment kunnen inspringen (deadline op 15-06-2018.) Spijtig genoeg zijn

er leerkrachten die erg lang wachten om hun aanvraag in te dienen en zich niet blijken
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te  houden  aan  eerder  gemaakte  mondelinge  afspraken.  Ze  kunnen  immers  niet

verplicht worden om tijdens ziekteverlof op gesprek te komen naar de school...

4. Planning schooljaar 2017-2018

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN: (samen overlegd met Pit)

 maandag 08-10-2018 (Haacht kermis)

 vrijdag 22-03-2019 (tussen Krokusvakantie en Paasvakantie)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN:

 woensdag 17-10-2018 (Muvo – muziek)

 woensdag 06-02-2019 (Evalueren – OVSG; onder voorbehoud, anders 13-02-2019)

 woensdag 22-05-2019 (teambuilding)

EXTRA MUROS ACTIVITEITEN:

 sportklassen (6LJ 't Haegje): 18 tot 21-09-2018,

 sportklassen (6LJ Klimop): 23 tot 26-04-2019,

 zeeklassen (4LJ 't Haegje & Klimop): 13 tot 15-05-2019.

OPEN-DEURDAGEN:

 zaterdag 01-09-2018 (IK 't Haegje),

 zaterdag 15-12-2018 (IK 't Haegje),

 zaterdag 30-03-2019 (IK 't Haegje),

 woensdag 08-05-2019 (Pit + Klimop).

VERGADERINGEN SCHOOLRAAD:

 dinsdag 20-11-2018 (lerarenlokaal 't Haegje),

 dinsdag 26-02-2019 (lerarenlokaal Klimop),

 dinsdag 28-05-2019 (lerarenlokaal 't Haegje),

ANDERE ACTIVITEITEN: 

 info-avond: dinsdag 04-09-2018 (Klimop) en donderdag 06-09-2018 ('t Haegje)

 grootouderfeest: woensdag 24-10-2018 en donderdag 25-10-2018 (KS 't Haegje)

 schoolfeest: zaterdag 11-05-2019 (Klimop) en zaterdag 18-05-2019 ('t Haegje)

 diploma-uitreiking: dinsdag 25-06-2019
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5. Veiligheid

JAARLIJKSE RONDGANG

Er werden dit schooljaar veel actiepunten vooropgesteld op basis van de jaarlijkse rondgang

weggewerkt.

EVACUATIEOEFENINGEN 

 De brandoefening die voorzien was in september 2017 heeft pas  in november 2017

kunnen doorgaan omwille van ziekte van TE,

 De busevacuaties in Klimop en 't Haegje zijn goed verlopen,

 De brandoefening die voorzien was in maart 2018 is niet kunnen doorgaan omwille van

weersomstandigheden. Er wordt geen tweede brandoefening meer georganiseerd dit

schooljaar.

 In  april  2018  werd  er  voor  het  eerst  een  evacuatieoefening  uitgevoerd  tijdens  de

voorschoolse opvang in 't Haegje.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Klimop: De overeenkomst voor de kiss-and-ride zone aan het arboretum is volgend schooljaar

nog geldig en zal pas vervallen op het moment dat er structurele maatregelen getroffen zijn in

de  schoolomgeving  van  Klimop.  Alle  voorstellen  die  hiervoor  gedaan  werden  waren  zeer

creatief en soms verregaand. Ze werden allemaal grondig bekeken. De resultatenanalyse en

afspraken voor de verdere aanpak voor de omgeving van Klimop, de Pit en het Wespennestje

in zijn geheel zullen besproken worden op donderdag 14-06-2018 tijdens een overleg met alle

betrokken partijen.

't  Haegje:  De  besprekingen  over  de  omgeving  van  't  Haegje  zijn  afgerond  maar  het

subsidiedossier  kan  pas  ingediend  worden  van  zodra  de  akte  van  de  notaris  voor  de

onteigening  van  een  stuk  grond  voor  het  verlengen  van  het  voetpad  in  de  Breugelwijk

beschikbaar  is.  Het  sleept  al  heel  lang aan.  De aanleg van  een verbindingweg naast  het

schooldomein tussen parking aan de Mercatorlaan en poort aan de KS en van het zebrapad in

de  Verhaegenlaan  zijn  gepland.  De  nieuwe  fietsenstalling  aan  de  rotonde  bij  de  KS  werd

gerealiseerd en reeds ingehuldigd tijdens het schoolfeest op zaterdag 26-05-2018. Er zijn veel

reacties  gekomen  op  het  tijdelijk  parkeerverbod  in  de  Breughelwijk,  zowel  positieve  als

negatieve. Na de evaluatie ervan werd er besloten om het parkeerverbod te beperken tot de

toegangsweg vanaan de Wespelaarsesteenweg tussen 8:00 en 9:00. Het parkeerverbod aan

het Vredegerecht en rondom het gebouw waar de belastingen vroeger gehuisvest waren werd
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ondertussen opgeheven. Dit werd medegedeeld in een brief aan de ouders maar er heerst het

gevoel  dat   de  mogelijkheid  van  deze  veilige  parkeermogelijkheden  nog  niet  voldoende

geweten is. Er zijn nu buurtbewoners van de Breughelwijk die ervoor pleiten om de poort aan

de KS volledig te sluiten, maar de schepen van onderwijs verzekert dat dit nooit goedgekeurd

zal worden.

6. Nieuw lokaal Klimop

De aanschaf van een “Wecube” tuinkantoor van 5m x 9m is gegund (http://www.wecube.be).

Er  werd  de  opdracht  gegeven  om het  vóór  15-07-2018  te  komen  plaatsen  zodat  er  nog

voldoende tijd overblijft om alle aansluitingen tijdig te kunnen installeren. Het nieuwe lokaal

moet inrichtklaar zijn vóór 15-08-2018. Er is nog niet beslist welke lessen erin gegeven zullen

worden.

7. Aanpassingen infobrochure

De volgende wijzigingen zullen doorgevoerd worden in de infobrochure:

 Aanpassing van de bedragen van de schooltoelagen,

 Toevoeging van een hoofdstuk in verband met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

(CLB) met vermelding van:

◦ contactgegevens, 

◦ leerlingenbegeleiding, 

◦ preventieve gezondheidszorg.

 Toevoeging  van  een  hoofdstuk  in  verband  met  het  ondersteuningsnetwerk

(ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dat ingevoerd

werd in de plaats van het vroegere geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs

(ION)) met vermelding van:

◦ welk ondersteuningsnetwerk, 

◦ contactgegevens, 

◦ aanspreekpunt (voorstel: juf. Sofie en juf. Christel van het zorgteam)

8. Aanpassingen schoolreglement

De volgende wijzigingen zullen doorgevoerd worden in het schoolreglement:

 Invoering van de term “financieel directeur” ter vervanging van “gemeente-ontvanger”,

 Aanpassing van het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur (435€ i.p.v. 430€),
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 Verandering  van  de  bijdrageregeling:  het  kopiëren  van  leerlingengegevens  moet

geschrapt worden want hier mag geen vergoeding meer voor gevraagd worden,

 Aanvulling  van  de  termijn  en  modaliteit  van  de  beroepsprocedure  tegen  definitieve

uitsluiting met beroepsmogelijkheden bij de Raad van State,

 Getuigschrift basisonderwijs: Een leerling die geen getuigschrift van het basisonderwijs

behaalt zal voortaan een getuigschrift ontvangen dat aangeeft welke doelen de leerling

wel bereikt heeft (= getuigschrift van bereikte doelen) en dat moet systematisch voor elke

leerling aangevuld worden,

 Aanvulling van beroepsmogelijkheden tegen de uitreiking van een getuigschrift,

 Leerlinggegevens, privacy en gegevensbescherming: Aanpassingen bij het inzagerecht

van  gemeenteraadsleden  en  bij  het  gebruik  van  geluids-  en  beeldmateriaal  (er  is

voortaan  vooraf  de  toestemming  van  de  ouders  nodig  in  verband  met  van  het  soort,  de

verspreidingsvorm en het doel),

 Toevoeging van een hoofdstuk in verband met smartphones, tablets, laptops, trackers of

gelijkaardige toestellen en het gebruik van internet en sociale media:

◦ Het gebruik van dergelijke toestellen is enkel toegelaten buiten de schoolgebouwen, 

◦ Alle communicatie dient te gebeuren via het secretariaat,

◦ Het IMEI nummer van de toestellen moet in het agenda terug te vinden zijn om

opsporingen te vergemakkelijken,

◦ De privacy van anderen mag niet geschonden worden,

◦ Er mag geen geluid- of beeldmateriaal op de schooldomein gemaakt en verspreid

worden,

◦ Er mag niets op sociale media geplaatst worden zonder toestemming van de school,

◦ Cyperpesten is verboden,

◦ Internet op school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.

 Er geldt een absoluut en permanent algemeen rookverbod zowel binnen de volledige

instellingen als tijdens extra-murosactiviteiten.

9. Terugkoppeling medezeggenschapscollege

NV en HT waren aanwezig op de laatste vergadering van het medezeggenschapscollege. De

vergadering was interessant en de volgende punten zijn aan bod gekomen:

 De invoering van de nieuwe privacywet, 

 Het M-decreet, 
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 Mogelijke oplossingen voor pestgedrag op school, 

 Werking van ouderverenigingen en de organisatie van spreekavonden  (hoe kunnen de

ouders er naartoe gelokt worden?),

 Subsidies voor veiligheid (de vele realisaties van Toverveld werden besproken), 

 Doorgeven van informatie over leerlingen bij de overgang naar een nieuw schooljaar.

10. Zandbak kleuterschool 't Haegje

De laatste maanden is er niet meer verder gewerkt aan de vervanging van de zandbak op de

speelplaats van de KS 't Haegje. Er zijn nochtans concrete plannen en er werd al materiaal

aangekocht. Worden er nog acties ondernomen vanuit de gemeente? Het definitief plan is nog

nog niet gevalideerd door de technische dienst van de gemeente. Van zodra dat in orde is kan

er hulp vanuit de gemeente aangeboden worden. De schepen van onderwijs is voorstander

van  het  organiseren  van  een  afbreekweekend  met  de  hulp  van  ouders.  Hij  zal  contact

opnemen met de mensen die ermee bezig zijn om de vervanging van de zandbak terug nieuw

leven in te blazen.

AI NB: contact opnemen met Koen Ceulemans en Filip Sterckx (vaste leden van

v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje) en met Wouter Derboven (echtgenoot van

Sofie  Claessens-Leroy,  leerkracht  van  2KK  't  Haegje)  voor  de  organisatie

vervanging van de zandbak KS 't Haegje (zandbak) 

11. Lerarenplatform

Het lerarenplatform werd ingevoerd in plaats van de vroegere vervangingspool. Het heeft als

doel  om  meer  werkzekerheid  te  kunnen  geven  aan  interimarissen.  Scholen  krijgen  de

mogelijkheid om leraren in een lerarenplatform aan te stellen van 01-10-2018 tot uiterlijk het

einde van het schooljaar. Deze leerkrachten worden als het ware gekoppeld aan een school en

kunnen  ingezet  worden  bij  afwezigheden.  Er  wordt  voorgesteld  om in  te  stappen  in  een

lerarenplatform  met  de  scholengemeenschap  Midden  Vlaams-Brabant  en  SBLO  Parkschool

Leuven. De schoolraad geeft een gunstig advies over dit voorstel.

12. Varia en rondvraag

 Vertegenwoordiger KS 't Haegje: FC kondigt aan dat ze vanaf het schooljaar 2018-2019

de vertegenwoordiging van de KS 't Haegje binnen de schoolraad niet meer op zich kan
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nemen  omwille  van  privéredenen.  Er  zal  een  nieuwe  vertegenwoordiger  gekozen

moeten worden tijdens de vergadering van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje op

dinsdag 12-06-2018. FC wordt hartelijk bedankt voor haar inzet in de schoolraad.

 Staking: Op woensdag 16-05-2018 was er een staking van de onderwijsbonden tegen de

pensioenhervorming.  Er  zijn  een  aantal  leerkrachten  die  gestaakt  hebben  terwijl

anderen er voor gekozen hebben om dat niet te doen. De schepen van onderwijs heeft

opgevraagd wie er aan de staking heeft deelgenomen. Hij  heeft de leerkrachten die

niet gestaakt hebben een bericht gestuurd om hen daarvoor te bedanken. Staken is

echter een recht. De meeste leerkrachten vinden de actie van de schepen van onderwijs

zeer ongepast. Er is ook reactie op gekomen vanuit de vakbonden. De schepen van

onderwijs verdedigt zich door te zeggen dat het bedanken van mensen ook een recht is.

 Afdak:  De leerkrachten van de LS 't Haegje zijn al jarenlang vragende partij voor een

nieuw afdak want het huidige afdak is veel te klein voor het aantal leerlingen van de

school. Er wordt daarom expliciet gevraagd of het mogelijk is om een mooi en groot

afdak te voorzien (b.v. zoals het afdak op de speelplaats van Klimop). Ook de KS 't Haegje

zou baat hebben bij een groter afdak. Het is nu echter te laat om dat nog te kunnen

verwezenlijken tijdens deze legislatuur. Het zal daarom ten vroegste opgenomen kunnen

worden in het investeringsplan van de volgende legislatuur...

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

Dinsdag 20-11-2018 om 20:00 in lerarenlokaal 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

 Goedkeuring agenda

 Goedkeuring verslag vergadering 29-05-2018

 Klasindeling 2018-2019

 Budget 2019

 Evaluatie brandoefeningen

 Terugkoppeling medezeggenschapscollege

 Veiligheid

 Gebruik nieuwe lokalen Klimop

 Speelplaatsen 't Haegje

◦ zandbak KS

◦ speeltoestel LS

 Varia

 Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar de voorzitter 

(nicole_verhoeven@hotmail.com) doorgestuurd worden.
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