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Verslag vergadering schoolraad van 
9 oktober 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 

Verontschuldigd: 
     
Directie    Sarah Clauwers 

 
 
 
 
Verwelkoming 
 
 
1. Verslag van 18 juni 2012 
 
1.1. punt 10: Verhuur zalen: Is er al een concierge gezocht? Dit wordt verder opgevolgd. 
1.2. punt 4: Er is een voorstel vanuit de school naar de ODR gekomen om een laptopkoffer aan te 

schaffen. De ODR neemt dit in beraad. Dit wordt verder opgevolgd. 
1.3. Punt 9: Coördinerend Directeur: Wie is het geworden? Hoe is dit verlopen. Sarah zal dit de 

volgende shoolraad toelichten. 
 
Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Nieuwtjes vanuit de school 
 
Door een hertelling in juni, was het toch mogelijk om een extra 3de leerjaar in te richten en zijn er 
meer ambulante uren in zowel de kleuter- als de lagere school. 
De start van het schooljaar is vlot verlopen met de volgende nieuwe leerkrachten: 

• Juf Sophie: 2B 
• Juf Caroline: 3B 
• Juf Stefanie: 4B 
• Juf Katrien: ambulante uren 

Daarbij heeft Meester Guy nu 18 uren LO ipv 12 uur. 
 
 
3. Preventie-adviseur 
 
Meester Guy is aangesteld als preventie-adviseur. 
Hij volgt hiervoor 16 lesdagen en moet een eindwerk maken en verdedigen.  
Om dit voor te bereiden krijgt hij 1 voormiddag /2 weken. 
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4. Nieuwe inschrijvingsdata & dubbele contingentering 
 
Er worden 48 plaatsen opengesteld voor kinderen die geboren zijn in 2011. Deze 48 plaatsen worden 
vervolgens opgesplitst in twee contingenten: de indicator leerling en de niet-indicatorleerlingen. 
Vervolgens mogen broers, zussen en kinderen van personeel inschrijven. De overgebleven plaatsen 
worden dan opgevuld.   

• 1/3 tot en met 21/3: voorrangsperiode voor broers en zussen 
• 22/3 tot en met 29/3/2012: inschrijvingsperiode voor KVP 
• 2/5/2013 tot en met 21/5/2013: inschrijvingsperiode voor alle kinderen 
• 3/6/2013: voor degenen die nog geen plaats hebben gevonden 

  
De rest ligt nog allemaal niet vast, dat moet nog beslist worden in de volgende LOP vergadering. 
 
Vanuit de schoolraad kwamen nog de volgende bedenkingen: 

• Hoe wordt gecommuniceerd? (boekje Stad Leuven, brief van de school) 
• Hoe bereikt de school andere doelgroepen? Wordt hierover nagedacht? 

 
 
5. Reflectieschoolraad 
 
Na bevraging bij het schoolteam, bleek er niet echt meer een nood te bestaan aan een 
reflectieschoolraad. 
Tijdens het vorig schooljaar werd er wel overeengekomen dat er een reflectieschoolraad wordt 
georganiseerd rond de visie van de school. 
 
6. Activiteiten ODR en school 
 

• 21 okt. 2012: Ontbijt-je-fit 
• 26 okt. 2012: Gekke-haren-dag 
• 18 nov. 2012: Klusjesdag 
• 30 nov. 2012: Wafel- en truffelslag 
• 6 dec. 2012: Sinterklaas 
• 14 dec. 2012: Lichtjestocht 
• 21 dec. 2012: Winterdrink 
• 26 jan. 2012: Spaghetti-avond 
• 8 feb. 2012: Carnavalstoet 

 
 
 
 

 
  Volgende vergadering: 21 februari 2013 om 20u 
  Lokale gemeenschap zorgt voor de drank. 

 
 
 
 
Hilde Van Wichelen      Tinne Vanhove 

 
Voorzitter       Secretaris 


