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Verslag vergadering schoolraad van 
18 juni 2012 

 
 
Aanwezigen: 
 

Pedagogische raad  Juf Nicole 
Juf Nan 
Juf Lut 

 
 Ouderraad   Tinne Vanhove (secretaris) 

Ives Van Haute 
Nele Van Assche 

       
Lokale gemeenschap  Katrien Craps  

     Hilde Van Wichelen (voorzitter) 
Wim Van Olmen 

 
     
Directie    Sarah Clauwers 

 
 
 
 
Verwelkoming 
 
 
1. Verslag van 7 februari 2012 
 
1.1. Correctie :  punt 9: De term stoeltjesgeld dient vervangen te worden door betalend 

middagtoezicht. 
 
Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd 
 
2. Nascholingsplan 
 
Tijdens het schooljaar 2011-2012 lag de nadruk op muzische vorming voor alle leerkrachten. 
Voor het schooljaar 2012-2013 kon elke leerkracht naar gelang zijn/haar eigen noden een vorming 
kiezen. 
Tijdens de eerste pedagogische studiedag wordt er in de kleuterschool rond schrijfmotoriek gewerkt. 
In de lagere school zal er met een doorschuifsysteem gewerkt worden waarin verschillende 
onderwerpen aan bod komen. 
De onderwerpen voor de tweede pedagogische studiedag zijn nog niet bepaald. Voor de invulling 
hiervan zal men rekening houden met de noden van de leerkrachten. 
 
 
3. Prioriteitenplan 
 
Het prioriteitenplan, een 3-jarenplan, wordt opgesteld door het kernteam op basis van de doorlichting.  
De leerkrachten bepalen de volgorde waarin de prioriteiten behandeld worden. 
 
De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd: 

• Kleuterschool: cyclische kalender 
• Lagere school: leerlijn sociale vaardigheden 
• Kleuterschool + Lagere school: leerlijn godsdienst 

 
Verder zal er een beleidsvisie uitgeschreven worden voor ICT in samenwerking met meester Dieter en 
het verbond. 
 
Een ander punt in het prioriteitenplan is Frans taalinitiatie van de derde kleuterklas tot en met het 
vierde leerjaar. Dit wordt mee uitgewerkt door stagiairs als eindwerk. 
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4. ICT 
 
Vanuit de werkgroep ICT kwam de vraag naar de visie van de school. Er werd ook gevraagd wat 
kan/moet vanuit de leerplannen.  
Via het ICT-atelier kunnen tablets gehuurd worden. Dit zou een idee kunnen zijn. Wat is het draagvlak 
hiervoor? 
Het gebruik van Libre Office in plaats van Microsoft Office werd nogmaals ter discussie gebracht. De 
ouderraad vraagt dan ook om dit toch nog eens te bekijken in het kader van de ICT beleidsvisie. 
 
Terugkomend op het prioriteitenplan, werd er door de directie gesteld dat de eerste prioriteit is dat er 
per klas minimum 3 PC’s met internet zijn en dit zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 
Er zijn momenteel 15 PC’s klaar, maar deze zijn nog niet tot in de klassen geraakt. Een ICT klas wordt 

sterk afgeraden door de inspecteurs die de schooldoorlichtingen uitvoeren.  
Volgens  de eindtermen moeten de leerlingen het volgende kunnen op het einde van het zesde 
leerjaar: 

• Tekst zichtbaar maken ( = powerpoint-presentatie) 
• Opzoeken op het internet 
• Een word document maken 

 
De directie regelt dat de 15 PC’s die volledig in orde zijn in de klassen komen. 
 
 
5. Voorlopige klasverdeling 
 
Kleuters: 
Instapklas:   juf Sarina 
Eerste kleuterklas:  juf Barbara  - juf Lut 
Tweede kleuterklas:  juf Anita – juf Saskia 
Derde kleuterklas: juf Katrin – juf Nicole 
 
Juf Mia: zorgjuf + ambulante leerkracht 
Juf Krista: LO + ambulante leerkracht 
Juf Sarah: ambulante leerkracht + ontdubbeling eerste kleuterklas, later tweede instapklas 
Er is dan nog 1 FTE over voor ambulante uren in te vullen. 
 
Lagere school: 
Eerste leerjaar:  juf Karla – juf Marlies 
Tweede leerjaar:   juf Bianca – juf Ria 
Derde leerjaar:  juf Nan 
Vierde leerjaar:   juf Wendy – juf Aagje 
Vijfde leerjaar:  juf Ingrid 
Zesde leerjaar:  meester Geert 
 
Meester Guy: LO + preventie-adviseur 
Juf Hilde: zorgjuf + ambulante leerkracht 
 
Toevoeging directie tijdens de vakantie:  
De FT die over was in de kleuterschool, zal worden opgevuld door juf Nathalie. 
In de lagere school hebben we last minute uren bijgekregen. Hierdoor kan het derde leerjaar toch 
opgespitst worden.  
In het tweede leerjaar zal juf Sophie samenwerken met Bianca, in het derde Nan en juf Caroline, in 
het vierde Wendy en juf Stephanie.  
Juf Aagje zal de ambulante uren opnemen.  
Opmerking: Dit onder voorbehoud dat er niemand binnen de scholengemeenschap beslist om op 1 
september terug te keren uit een bepaald verlof. 
 
Aantal opmerkingen/bemerkingen: 

• Positief punt: er is veel ondersteuning voorzien voor de leerkrachten 
• Het aantal kinderen per klas is vastgelegd op 24. 
• Het derde leerjaar wordt 1 klas van 28 kinderen. 
• Binnen twee jaar zullen er van elk jaar 2 klassen zijn en zal de zolder opgesplitst worden in 2 

lokalen. 
• De school heeft een 10-tal kinderen moeten weigeren. 
• Voor het tweede en vierde leerjaar zijn er vrije plaatsen. 
• Een 3-tal kinderen zijn van school veranderd. 
• In de volgende LOP vergadering wordt er gestemd over de campusgedachte. Hiermee bedoelt 

men dat kinderen die al in de lagere school zitten voorrang krijgen bij de inschrijving in het 
eerste middelbaar van de secundaire school die zich op dezelfde campus bevindt.  
Opmerking: De stemming is uitgesteld tot eind September.  
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6. Aanpassingen schoolreglement 
 
De aanpassingen van het schoolreglement zoals weergegeven in het document in bijlage werden 
besproken.  
 
 
7. Zwemmen 
 
Tijdens het schooljaar 2011-2012 ging het tweede leerjaar om de maand zwemmen. Er was een 
beurtrol eerst klas A en de volgende zwembeurt klas B. Dit omdat er ook vorig schooljaar een tekort 
was aan zwembanen.Het vijfde en zesde leerjaar hebben tijdens dit schooljaar gratis gezwommen. 
 
Tijdens het schooljaar 2012-2013 zal er zwemles zijn voor de leerlingen van het tweede tot en met 
het vijfde leerjaar. Het vijfde leerjaar zwemt gratis. 
Het aantal klassen werd beperkt omwille van een tekort aan zwembanen in het zwembad van Wilsele 
en een tekort aan plaatsen in de bus. 
 
 
8. Verlofdagen 
 
Voor het schooljaar 2012-2013 werden de facultatieve dagen vastgelegd op: 

• Maandag 8 oktober 2012 
• Maandag 3 juni 2013 

 
De pedagogische studiedagen zijn vastgelegd op: 

• Dinsdag 20 november 2012 
• Woensdag 13 maart 2013 

 
 
9. Profiel coördinerend directeur 
 
Vermits in onze scholengemeenschap Willy Godts zowel de functie heeft van coördinerend directeur 
als uitvoerend directeur van de Bleydenbergschool, heeft het overkoepeld schoolbestuur te kennen 
gegeven een vacature te willen uitschrijven voor de functie van coördinerend directeur. Dit voor een 
halftijdse betrekking. Eind augustus komt dit overkoepelend schoolbestuur samen om uit te maken 
wie deze halftijdse betrekking zal uitvoeren. 
 
 
 
10. Verhuur zalen 
 
Het schoolbestuur heeft lang gediscussieerd over de verhuur van de zalen. Dit brengt veel werk met 
zich mee voor Sarah en Maria en er is regelmatig schade en klachten over geluidsoverlast door de 
buren. 
Er is dan ook beslist dat zolang er geen conciërge is, de zalen niet meer verhuurd worden, met 
uitzondering van de sportzaal. Uiteraard kunnen de parochie, schoolgerelateerde verenigingen en 
sportclubs de zalen nog wel gebruiken. 
 
Er wordt niet actief gezocht naar een conciërge vanuit het schoolbestuur, maar als er een goede 
conciërge gevonden wordt is het schoolbestuur bereid opnieuw meer te verhuren. Vanuit de ouders 
komt het voorstel om te verhuren in grotere blokken en niet meer per uur met een hoge waarborg. 
Er wordt afgesproken dat de ouderraad zal helpen zoeken naar een conciërge. 
 
 
11. Herverkiezing schoolraad 

 
Aangezien de schoolraad elke 4 jaar verkozen wordt, zullen er in juni 2013 verkiezingen zijn. 
 
 
12. Evaluatie werking schoolraad 
 
De verschillende geledingen zijn het over eens dat de werking van de schoolraad positief kan 
beoordeeld worden. De rustige, gestructureerde vergaderingen maken dat er open en constructief kan 
worden samengewerkt.  
Er was vorig schooljaar afgesproken dat de schoolraad mee zou werken rond de schoolvisie. De 
schoolvisie zal eerst worden uitgewerkt door het schoolteam. Daarna, begin schooljaar 2012-2013, 
kan de schoolraad dit mee opvolgen en uitwerken. 
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De vergaderingen voor het schooljaar 2012-2013 werden als volgt vastgelegd: 
• Dinsdag 9 oktober 2012 om 20u – Ouderraad zorgt voor de drank. 
• Donderdag 21 februari 2012 om 20u – Lokale gemeenschap zorgt voor de drank. 
• Woensdag 19 juni 2012 om 20u – Schoolteam zorgt voor de drank. 

 
 
13. Varia 
 
• Etentje met de leden van de schoolraad als afsluiting en dank voor de voorbije 4 jaar wordt 
vastgelegd op donderdag 13 juni 2013. 
• Het circus was geweldig! 
• Hilde komt op met de gemeenteraadsverkiezingen en vraagt of dit een probleem vormt voor haar 
medewerking aan de schoolraad. Dit is geen probleem voor het schoolbestuur, het schoolteam, de 
ouders en de lokale gemeenschap. 
 
 
 
 

 
Volgende vergadering: 9 oktober 2012 om 20u 
Het ouderraad zorgt voor de drank. 
 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Tinne Vanhove 

 
Voorzitter       Secretaris 


