
 

               Verslag  schoolraad 15/03/2021 

Aanwezig :  Piet Verhulst,  juf Ann, juf Tanja, juf Nele, Paul Neuckermans,  

Evelien Van de Perre,  directeur Marc Vanden Eynde, Marie- Paule Mertens, Marc 

Timmermans, Silke De Proft 

➔ Online via Teams 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Geen opmerkingen 

• Verslag goedgekeurd 

 

2. Installatie nieuwe schoolraad 

• Vanuit Hartencollege geopteerd voor 1 grote schoolraad 

• Negatieve punten bij een overkoepelende schoolraad: 

- Dit lijkt te veraf voor de leden van de lokale gemeenschap 

- Eigenheid van de school verdwijnt 

• Besluit : 

- Elke school binnen Hartencollege behoudt zijn eigen 

schoolraad 

• Iedereen van de huidige schoolraad is akkoord om de volgende 4 jaar 

terug lid te zijn van de schoolraad, maar geledingen ouders en personeel 

gaan na wie er als reserve kan optreden 

• Huishoudelijk reglement wordt nagekeken tegen de volgende schoolraad 

• Bijeenkomsten schoolraad reduceren tot 3x / schooljaar op voorstel van 

de directeur en deze vastleggen bij de eerste vergadering van de 

schoolraad van het nieuwe schooljaar 

 

3. Ondersteunend bezoek inspectie van 8 maart 

• Door Corona verliep de inspectie niet zoals vroeger (2 dagen op school 

aanwezig) maar online 

• Onze school had de keuze vrij in te tekenen en te kiezen uit 3 thema’s. 

BME koos voor : 

- Kleuters : procesgericht volgen van het jonge kind 

- Lager : vernieuwingen, meer bepaald naar nieuwe methodes 

• Directeur, beleidsteam en enkele leerkrachten van zowel kleuter als 

lagere school hebben dit bezoek voorbereid  

• Positief verslag gekregen vanuit inspectie (zie bijlage) maar nog wat 

punten om aan te werken 

 

 

 



4. Vernieuwing methodes 

• Door het invoeren van het nieuwe leerplan ZILL is er vraag naar nieuwe 

methodes/handleidingen 

• Onze huidige methodes/handleidingen zijn niet afgestemd op het nieuwe 

leerplan ZILL en niet meer eigentijds 

• Vanuit het leerkrachtenteam is besloten om eerst wiskunde te vernieuwen 

(Wiskanjers) -> sinds september 2018 

• Naar volgend schooljaar toe komt een nieuwe methode voor taal. 

Leerkrachtenteam heeft zich bevraagd, uitgetest en vergeleken welke 

methode het meest haalbaar is voor onze school 

• Besluit : volgend schooljaar wordt gestart met Taalkanjers 

              Later wordt er een nieuwe methode voor Oriëntatie op de  

              Wereld gekozen. 

 

5. Corona : schoolfeest, eerste communie, zwemmen, warme maaltijden… 

• Schoolfeest : afgelast dit schooljaar 

• Eerste communie : vindt plaats op 5 juni en dit voor de leerlingen van het 

2e leerjaar. De viering gaat door in eigen klasbubbels en beperkt in viering 

(beperkt aantal liedjes gezongen) 

• Zwemmen : tot met de paasvakantie afgelast, nadien herbekijken met 

zwembad wat de mogelijkheden zijn 

• Warme maaltijden : afgelast tot einde schooljaar 

• Oudercontacten : gaan online door en vooraf inschrijven 

• Nieuwe inschrijvingen van de leerlingen verlopen ook digitaal 

• Positieve effecten van Corona : de leerlingen worden afgehaald op school 

langs de tuin voor de kleuters en aan ingang Halsesteenweg in rij wachten  

• Negatief : leerkrachten missen het contact met de ouders 

 

6. Stand van zaken inzake personeel en actuele problemen 

• Zeer weinig leerkrachten en leerlingen in quarantaine dankzij goede 

hygiëne en naleving coronamaatregelen op school en navolgen van de 

maatregelen 

• Indien er een leerkracht ziek of afwezig is, is deze moeilijk te vervangen 

doordat leerkrachten van het lerarenplatform worden ingezet in 

afdelingen binnen Hartencollege waar er wel leerkrachten in quarantaine 

moeten. Ook buiten het leerkrachtenplatform is het bijna onmogelijk 

vervangers te vinden. 

• BME krijgt 11 lestijden bij om leerachterstand van leerlingen (lager) 

tijdens Corona bij te werken. Deze functie gaat naar juf Sofie Nissens tot 

einde schooljaar 2020-2021 



• Grote inschrijving bij de kleuters. Daardoor zijn er zomeruren ingericht. 

Instapklas van juf Sofie wordt opgesplitst in uiltjesklas en hondjesklas 

(door juf Sarah en juf Bianca) 

• Er zullen nog meer zomeruren bijkomen na de hertelling na de 

paasvakantie en O.H.Hemelvaart, deze uren gaan naar zorg kleuter. 

• Juf Lutgarde  (Donkerstraat) gaat op pensioen vanaf 1 april 2021. 

Hierdoor komt er een verschuiving binnen leerkrachten Hartencollege. Juf 

Tineke (vastbenoemde leerkracht BME) keert terug naar BME. Juf Saskia 

(vervangster juf Lutgarde) krijgt een andere opdracht in Hartencollege 

Onderwijslaan 

 

7. Q&A vanuit oudervereniging 

• Actie parkeerpauwen i.v.m. correct parkeren rondom de school wat 

verwaterd. Volgende keer meer reclame hiervoor maken 

• Nog steeds geen nieuws van het AED-toestel 

 

8. Varia 

• Geen variapunten 

• Volgende schoolraad op maandag 14 juni 2021 

 

 

Verslaggever 

Tanja Jans 

 


