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VERSLAG ONLINE VERGADERING SCHOOLRAAD :  

maandag 8 maart 2021 om 20u. 

 

Aanwezig: Armand Konings, Nicole Mattheeusen, Sabine Vermeersch, Jeroen Tetaert (voorzitter), 

Lutgart van den Bergh, Bie Geeraerts, Jef Van den Bergh (Schepen voor onderwijs), Koen De Muyter 

(directeur), Christel Van Ginneken (secretaris). 

Verontschuldigd: Astrid Van Hees (bevallingsverlof), Ronald Arnouts 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering d.d. 16 november 2020. 

2. Vernieuwing schoolraad 2021 - 2025 

Op 1 april 2021 wordt de huidige schoolraad ontbonden. De directeur heeft voor de komende cyclus van 

zowel ouders als leerkrachten geen nieuwe kandidaturen ontvangen.  

De gecoöpteerde leden, Armand Konings, Nicole Mattheeusen en Sabine Vermeersch, zijn bereid om de 

komende vier jaar opnieuw te zetelen in de schoolraad van Kadrie. 

Lutgart Van den Bergh heeft te kennen gegeven dat ze ontslag wil nemen. De directeur gaat op zoek 

naar een nieuwe kandidaat binnen z’n team. Astrid blijft aan boord de komende 4 jaar. 

3. Vaststelling lestijden 2021-2022 

Kleuterschool: 

Aantal kleuters op 1 februari 2021: 161 = 206 lestijden 

In de kleuterschool hebben we 13 kleuters meer t.o.v. vorige teldatum. De inschrijvingen voor het 

komende schooljaar lopen vlot binnen. De ouders vinden de weg naar Kadrie. 

Lagere school: 

Aantal leerlingen op 1 februari 2021: 239 = 302 lestijden  

In de lagere school hebben we te maken met een leerlingendaling. Dit is het gevolg van de uitstroom 

van een groot zesde leerjaar (52 lln.) vorig schooljaar en twee kleine leerjaren nl. het 2de (30 lln.) en 

3de (35 lln.) leerjaar. 

 

De aanvullende SES-lestijden en additionele lestijden zijn nog niet bekend. De voorlopige lestijden 

krijgen we rond 26 maart 2021. De definitieve personeelsomkadering voor het komende schooljaar 

ontvangen we pas begin juni 2021. 

 
Sabine Vermeersch, directeur van Muzarto, stelt de vraag of enkel Kadrie te maken heeft met een 

leerlingendaling in de lagere school of dat dit een algemene tendens is binnen Kalmthout? 

 

 



Sabine deelt mee dat ze in de muziekacademie weinig inschrijvingen had voor dit schooljaar. Ze stelt 

de vraag of er een laag geboortecijfer is in Kalmthout van de kinderen die momenteel in het 2de en 

3de leerjaar zitten? 

Jef Van den Bergh zal informeren naar de geboortecijfers binnen Kalmthout.  

 

4. Lokale vakantiedagen en pedagogische studiedagen 
 

Pedagogische studiedagen: 

• Vrijdag 1 oktober 2021: Navorming, startvergadering werkgroepen en 

personeelsvergadering. Vanaf 15.30 uur wil de directeur afsluiten met een hapje en drankje. 

• Woensdag 26 januari 2022: Studiedag met de hele scholengemeenschap. Pedro De 

Bruyckere komt spreken over de nieuwste trends binnen het onderwijslandschap.  

De leden van de schoolraad zullen eveneens uitgenodigd worden voor deze uiteenzetting. 

 

Facultatieve verlofdagen: 

• Vrijdag 12 november 2021: brugdag 

• Maandag 7 februari 2022: doorbreken van een lange periode tussen de kerst- en 

krokusvakantie 

 

5. Varia 
Jef Van den Bergh deelt mee dat het gemeentebestuur wanhopig op zoek is naar gemachtigd 

opzichters.  

De directeur meldt dat hij via verschillende kanalen een oproep heeft gedaan aan de ouders maar 

zonder resultaat.  

Momenteel staat de politie op het kruispunt Driehoekstraat / Foxemaatstraat / Heikantstraat. Zij 

hebben de handen vol om de verkeerscirculatie vlot te laten verlopen tijdens de spits. Ze leren de 

fietsende kinderen te stoppen aan een kruispunt in plaats van lukraak over te steken. 

Het is een vrij druk en gevaarlijk kruispunt, ook buiten de schooluren. De fietsers komen van alle 

kanten tegelijkertijd. Ze steken in de Driehoekstraat ter hoogte van de hoofdingang van Kadrie schuin 

over om zo via het fietspad in de Heikantstraat hun weg verder te zetten.  

Jef voegt hier aan toe dat een studiebureau de verkeersveiligheid binnen de ruimere schoolomgeving  

aan het onderzoeken is. Als de plannen completer zijn, zal dit teruggekoppeld worden. Dit zal 

vermoedelijk tussen de paas- en zomervakantie zijn. Er wordt gezocht naar een oplossing op korte 

termijn. 

Jeroen deelt mee dat er vanuit het oudercomité nogmaals een oproep gedaan zal worden voor 

gemachtigd opzichters. 

 
De volgende vergadering van de schoolraad zal plaatsvinden eind mei/begin juni 2021. 

 


