
 

               Verslag  schoolraad 27/09/2021 

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

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

De Proft 

Afwezig : Marc Timmermans 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Verslag goedgekeurd 

• Enkele aanpassingen :  

➔ Pedagogische studiedag 13 januari i.p.v. 19 januari 2022 

➔ Personeelsbestand: voltijdse vacature BPT en ZOCO: Ellen Matthijs 

➔ Optrekking uren kinderverzorger: wij hadden recht op 12u nu + 10 

➔ Uren zorg kleuters: Chloë Van Keymeulen: 6u zorg+ 4u vervanging juf 

Sarah hondjesklas+leerkrachtenplatform (onze school is ankerschool 

voor Chloë) 

 

2. Inschrijvingen nieuw schooljaar – wijzigingen 

• Geen nieuwe wijzigingen 

• Geboortejaar 2019 is volzet en maximum behaald 

 

3. Start schooljaar: 

• Aandachtspunten 

➔ Corona-maatregelen nog steeds van toepassing 

➔ Mondmasker niet meer verplicht waardoor het gewone klasgebeuren 

hervat wordt 

➔ We wachten de beslissing van het crisisteam nog af i.v.m. afhalen en 

brengen van de leerlingen met toegang tot de school 

➔ Vervangingen leerkrachten en personeel blijft nog steeds moeilijk 

➔ De meeste werkboeken waren 31 augustus aanwezig op onze school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Nieuws Digisprong 

➔ vanuit ministerie van Onderwijs hebben de scholen 2 jaar de tijd om 

dit op orde te stellen 

➔ concreet voor Hartencollege BME : 

- al aangesloten op Hartencollegenetwerk 

- externe electricien heeft tijdens vakantie alle aansluitingen 

komen regelen 

- verwacht wordt dat tijdens 2e trimester alle pc’s worden geleverd 

maar zal pas in 3e trimester uitgevoerd worden 

- alle leerlingen van 5e en 6e leerjaar krijgen pc 

- de andere leerjaren krijgen een budget om Digisprong aan te 

wenden maar dit moet nog besproken worden met IT-team 

Hartencollege 

- er wordt ook een visieplan opgesteld omtrent Digisprong in 

samenspraak met de andere directies van Hartencollege 

- voor leerkrachten worden er navormingen voorzien 

 

4. Nieuw schoolreglement – goedkeuring 

• Nieuw schoolreglement vanuit Katholiek Onderwijs doorgestuurd 

gekregen en goedgekeurd door Schoolraad 

• Enkele aanpassingen : bijdragen bos- en zeeklassen gestegen en 

goedgekeurd 

• Schoolreglement wordt op de website geplaatst en eventueel ook op 

Smartschool 

 

5. Items vanuit de ouderraad 

Geen items 

 

6. Varia 

Geen variapunten 

 

Volgende schoolraad: 

Maandag 17 januari 2022 

 

Verslaggever 

Tanja Jans 

 

 

  

 



 


