
 

               Verslag  schoolraad 14/06/2021 

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 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Geen opmerkingen 

• Verslag goedgekeurd 

 

2. Inschrijvingen nieuw schooljaar – wijzigingen 

• Aantallen blijven ongeveer hetzelfde als voorbije schooljaar 2020-2021 

• Inschrijvingen geboortejaar 2019 volzet (10 Donkerstraat en 36 

Nieuwstraat)    

 

3. Afsluiting schooljaar – evaluatie en vooruitzichten nieuw schooljaar. 

• Behoud bestaande maatregelen 

- Brengen en afhalen van de kinderen blijft gesplitst zoals tijdens 

corona             (kleuters via de tuin bij goed weer en bij slecht weer 

onder afdak, lager via Halsesteenweg) 

- Alle klassen eten in de klas 

- Warme maaltijden en soep, zowel kleuters als lager in de refter 

boven                       

• Nieuwe maatregelen 

- Rustige speelplaats wordt terug opgestart volgend schooljaar 

- Start nieuwe methode Taalmethode lager: ‘Taalkanjers’ 

 

 

4. Items vanuit ouderraad 

• Geen bemerkingen 

• Donderdag 17 juni 2021 komt de ouderraad samen 

 

5. Bepaling agenda schoolraden 2021-2022 

  27/9/21 – 17/1/22 - 13/6/22  

 

 

 

 

 

 



6. Schoolreglement 

• Bijdrage ouders  

- Opvang: 0,75 euro/half uur (gelijkgesteld HC, leerkrachten ook 

betaald), opvang betalend vanaf 8.15u 

- Geen remgeld ( was eerst voorgesteld maar wegens project Armoede                                                 

teruggeschroefd) 

- Zelfde tarief als stedelijke scholen 

• Schooluren    

      Nieuwe schooluren:  

      begin 8.45u / middag 12.20u-13.20u  /  

      einde 15.15u (middag verkort= minder ruzies en minder toezichten) 

• Middagtoezicht:  

Nieuwstraat: 

12.20u- 12.35u: eten in de klas  

12.35u- 13.20u: lager: contractueel + leerkracht (3x 15 min) 

                         kleuter: contractueel + leerkracht (3x 15 min) 

Donkerstraat:  

12.20u- 12.35u: eten in de refter (1 leerkracht) 

12.20u- 13.20u: contractueel 

 

 

7. Pedagogische studiedagen, lokale verlofdagen, andere nuttige data 

• lokale verlofdagen:  

dinsdag 8 maart 2022 (na carnaval) 

     maandag 9 mei 2022 (na eerste communie) 

• pedagogische studiedagen:  

24 september 2021 (ganse dag): visie HC+ jaarthema+ teambuilding 

     2 februari 2022 (halve dag):godsdienst:                                             

     19 januari 2022 (halve dag): IT HC 

• kennismakingsmoment: 30 augustus 2021 (18u) 

• infoavond :  

kleuters + Donkerstraat 6 september 2021 

lager : 7 september 2021 

• bosklassen : 25-29 oktober 2021 

• grootouderfeest kleuters : 22 en 23 november 2021 

• eetfestijn : 26 en 27 november 2021 

• zeeklassen 16-20 mei 2022 

• eerste communie (terug 2de lj): 7 mei 2022 

 



8. Visie kleuterafdeling BME 

• 8 kleuterklassen : 6 Nieuwstraat en 2 Donkerstraat 

• Computerklas wordt extra kleuterklas 

• Klasgroepen:  

Nieuwstraat: peuters (Tineke), peuters-1ste kl (Liesbeth), 1ste kl (Hilde),  

                     2de kl (Sarah), 2de kl–3de kl (Katrien), 3de kl (Sigrid) 

               Donkerstraat: peuters-1ste kl (Sofie/Bianca), 2de kl-3dse kl (Ann) 

➔ Dierennamen worden behouden van de kleuterklassen 

• Vernieuwing van de kleuterklassen Nieuwsraat wordt begroot voor 2022, 

Donkerstraat voor 2023 

• Afdak Donkerstraat wordt opgenomen in begroting 

 

 

9. Lestijdenpakket en personeelsbestand 

• Bianca zal 12/24 van Sofie aanvullen in Donkerstraat + 6/24 zorg 

        Lager. Sofie werkt op maandag, dinsdag en woensdag (8.30u- 

         10.25u) 

         Bianca op woensdag (10.25u-12.20u), donderdag en vrijdag 

• Erika zal de 4/5den aanvullen van Els (maandag),  

          Lieve (dinsdag), Vera (donderdag) en M.Ann (vrijdag) 

          + 8 uur zorg lager; Vera en M.Ann hadden de eerste keuze 

• Ann M. : voltijds ZOCO 36/36 

• Een voltijdse vacature werd uitgeschreven voor combinatie-  

         opdracht: BPT 15/24 – ZOCO 8/36 - zorg 4/24 (leerlingenniveau) 

• Marjan zal turnen geven op maandag, woensdag en vrijdag 

• Juf Joke verlaat onze school en wordt tewerkgesteld op de 

personeelsdienst van Hartencollege 

 

 

 

10. Digisprong 

• De minister wil een inhaalbeweging op gebied van ICT op de scholen. 

Zowel secundair als basisonderwijs krijgen budgetten voor pc’s, 

opleidingen, infrastructuur IT 

• Concreet voor basis: alle leerlingen van 5 en 6 krijgen een pc-laptop +  

van 1 tot 4 kunnen we nog een aantal pc’s aankopen, eerst wordt de 

bekabeling en wifi uitgebreid 

• Computerklas verhuist voorlopig naar refter achteraan, na levering pc’s 

(ten vroegste januari 2022) wordt de visie herbekeken 

 

 



11. Varia 

•  Prioriteiten 2021-2022 

Kleuter+ lager:  

Visie Hartencollege + jaarthema Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

(‘Verbinden’) 

ZILL (verderzetting) 

IT, Digisprong (niveau Hartencollege) 

Kleuter:  

Procesgericht volgen van het jonge kind (verderzetting) + KVS + agenda 

(Smartschool) 

Lager:  

Taalmethode 

Rapport (Skore, Smartschool) 

LVS en agenda (Smartschool) 

• Containerklas Donkerstraat wordt niet meer gebruikt, zal in vakantie 

weggehaald worden 

• Elke containerklas in Ninove is door brandweer afgekeurd en zal worden 

weggehaald. Juf Sarah haar klas komt in huidige leraarskamer 

• Vanaf volgende schooljaar nieuw rapport Skore 

• Schoolreglement : er moet overgestapt worden naar schoolreglement 

van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (wordt vervolgd) 

 

 

 

Verslaggever 

Tanja Jans 

 

 

  

 

 


