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VERSLAG SCHOOLRAAD : Maandag 3 juni 2019 om 20u. 

Aanwezig: Nicole Mattheeusen, Armand Konings, Ronald Arnouts, Jeroen Tetaert, Lutgart van den 
Bergh, Bie Geeraerts, Jef Van den Bergh (Schepen voor onderwijs), Carina Hendrickx (directeur), 
Christel Van Ginneken (secretaris). 

Verontschuldigd: Astrid Van Hees, Sabine Vermeersch  

1. Goedkeuring vorig verslag (18/03/2019) 

Op te volgen puntjes: 

• Fietsenstalling: Het fietsenrek aan de parking is uitgebreid. De directie heeft op verschillende 
dagen een fietsentelling gehouden. Er kunnen maximum 104 fietsen gestald worden waarvan 
er een 60-tal droog kunnen staan. Er zijn ongeveer 70 plaatsen te weinig om de fietsen van 
alle leerlingen op één plaats te parkeren.   
Voorstel: Enkel de fietsen van de leerlingen van de 2de graad bij in de nieuwe fietsenstalling 
plaatsen. 

• Lek dak eerste graad: De directie volgt dit item verder op.  

Opmerking: 

• Punt 4: Modernisering in het onderwijs: Overgang van het lager naar het secundair 
onderwijs: Er wordt hier melding gemaakt van een diploma maar dit wordt uitgereikt in het 
secundair onderwijs. In het lager onderwijs spreekt men van een getuigschrift. 

2. Schoolwerkplan  

In het schoolwerkplan staan de kenmerken van onze school beschreven. De directie heeft 
verschillende malen rond de tafel gezeten met de collega’s op zoek naar een goede visie rond 
opvoeding en onderwijs die het ganse team wil nastreven. Er wordt de nadruk gelegd op het 
welbevinden, bewegend en zelfstandig leren, leren in de buitenlucht,… . 

De ouders zullen het schoolwerkplan bij aanvang van het nieuwe schooljaar digitaal ontvangen. Zij 
die dat wensen kunnen steeds een papieren versie ophalen op het secretariaat. 
 
Wijzigingen/nieuwigheden: 

• Hoofstuk 4: Evalueren en rapporteren - In de kleuterschool: De kleuters worden niet 
systematisch getest. Het kleuterteam opteert voor gerichte, wekelijkse observaties om na te 
gaan hoe het kind functioneert, welke vorderingen het maakt, en hoe de ontwikkeling 
evolueert. 

• Hoofstuk 6: Beleidsplan leerlingenbegeleiding: De school is sinds kort decretaal verplicht om 
een beleidsplan leerlingenbegeleiding uit te schrijven. Het plan omschrijft wat de school doet 
op vier domeinen in verschillende fases: 
 



1. Schoolse ontwikkeling, leren en studeren 
2. Onderwijsloopbaan 
3. Preventieve gezondheidszorg 
4. Psychisch en sociaal functioneren 
Het decreet basisonderwijs meldt dat kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding de totale 
ontwikkeling van alle leerlingen bevordert, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig 
schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.  
De directie geeft de nodige toelichting. 
 
Opmerking: Het beleidsplan leerlingenbegeleiding ‘voorkomt vroegtijdig schoolverlaten’: Er 
wordt de vraag gesteld of dit wel van toepassing is in het basisonderwijs. 
 

3. Schoolreglement  

De aanwezigen ontvangen een reglement met de wijzigingen in het geel gearceerd.  

Decretale wijzigingen: 

• Hoofdstuk 7: Afwezigheid en te laat komen – Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de 
lestijden: Leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap wordt vervangen 
door leerlingen met een inschrijvingsverslag die een individueel aangepast curriculum 
volgen. 

• Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs – Het getuigschrift niet toekennen: Een leerling die 
het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het 
aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. De leerling heeft ook recht op 
een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd toegekend, alsook 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  

• Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs: Alle leerlingen, zowel 
kleuters als lagere schoolkinderen, hebben recht op onderwijs aan huis en synchroon 
internetonderwijs. Administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag. 

• Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming: Alle personeelsleden 
van de school waar een leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven is, 
hebben recht op inzage van het verslag. 

• Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding: Nieuw decreet leerlingenbegeleiding - CLB 
Opmerking:  
De algemene consulten vonden plaats in het CLB van Essen en niet op de eerder afgesproken 
locatie in Kalmthout.  
Het zou handiger zijn om de consulten te organiseren via het Huis van het Kind en niet via 
het CLB.  

4. Professionaliseringsplan 
Teamgerichte professionalisering:  

- Maandag 30 september 2019: Kleuterschool: Ervaringsgericht werken / Lagere school: 
Evalueren en rapporteren.  
Doel: De groei per kind in kaart brengen. Mondelinge feedback is belangrijk. Geen 
mediaan en klasgemiddelde op het rapport. 
Opmerking: Geen puntenrapport: hoe verantwoorden we dit naar het al dan niet 
behalen van een diploma? De directie meldt dat het nieuwe rapport hierin voldoende 
duidelijkheid zal scheppen.  
 

- Woensdag 29 januari 2020: Studiedag Scholengemeenschap Grens: Aanbod van de 
organisatie Imboorling: “Waarom we twee oren hebben en slechts één mond”. 



Individugerichte professionalisering: Collega’s worden gestimuleerd, gemotiveerd en 
gefaciliteerd om zich individueel bij te scholen. 

Aanvangsbegeleiding: Alle nieuwe en tijdelijke collega’s hebben nood aan en recht op 
‘aanvangsbegeleiding’. 

5. Bijdrageregeling  
De aanwezigen ontvangen een kopie van het vernieuwde document. 

 
Wijzigingen  2018-2019 2019-2020 
Meerdaagse 
uitstappen 

   
Stadsklassen 4de leerjaar € 130 € 150 

Didactische 
uitstappen 

 
Lagere school 

 
€ 85 

 
€ 90 

Voor- en nabewaking Normaal tarief / per begonnen half uur 
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind) 
Sociaal tarief 
Deze tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. (idem Stekelbees) 

€ 1,02 
€ 0,77 
€ 0,51 

€ 1,04 
€ 0,78 
€ 0,52 

 
Er wordt gevraagd naar de problematiek rond achterstallige betalingen van de schoolfacturen:  
De directie meldt dat een persoonlijke aanpak het beste werkt: 
- Op regelmatige basis rappels sturen 
- Afbetalingsplan voor bepaalde gezinnen 
- Gezinnen in contact brengen met de maatschappelijk werker van het OCMW 

 
6. Aanwending lestijden  
De aanwezigen ontvangen een overzicht. De directie geeft de nodige toelichting. 
De lestijden vanuit het lerarenplatform zijn nog niet toegekend. Deze zullen eind juli of begin 
augustus bekend gemaakt worden. 

 
7. Varia 
Er zijn geen variapunten. 
 

 


