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VERSLAG ONLINE VERGADERING SCHOOLRAAD :  

maandag 16 november 2020 om 20u. 

 

Aanwezig: Astrid Van Hees, 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: Ronald Arnouts 

 

1. Voorstelling nieuwe directeur 

De nieuwe directeur, Koen De Muyter, stelt zich in het kort voor aan de leden van de schoolraad.  

Hij is momenteel drie maanden aan de slag als directeur van Kadrie. Voorheen was hij gedurende 

lange tijd onderwijzer in Zonnebos, school voor buitengewoon onderwijs, te ’s-Gravenwezel. Nadien 

heeft hij directeurservaring opgedaan in basisschool De Brug te Sint-Job-in-‘t-Goor gedurende 14 

maanden, waarvan 6 maanden als adjunct directeur. 

De directeur woont in Sint-Job-in-‘t-Goor en is vader van 3 kinderen. Hij is door het ganse Kadrie-

team goed onthaald geweest en voelt zich momenteel heel gelukkig in z’n nieuwe job. 

 

De voorzitter deelt namens de ouders mee dat Kadrie, onder leiding van de nieuwe directeur, een 

vlotte start gekend heeft. Er waait momenteel een andere wind met de nadruk op digitalisering. Ze 

hopen nog vele jaren met hem op een constructieve manier samen te werken. 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering dd. 9 juni 2020. 

3. Stand van zaken coronacrisis in het onderwijs 

Het basisonderwijs is na de verlengde herfstvakantie gestart in code oranje. Onze leerlingen krijgen 

opnieuw 100% contactonderwijs. Het schoolteam voelt het openen van de scholen aan als een grote 

test. Alles hangt af van de coronacijfers. Iedereen huivert van het afstandsonderwijs en hoopt hiervan 

gespaard te blijven.  

Extra veiligheidsmaatregelen: 

* extra verluchten van de lokalen: de school is in het bezit van twee CO²-meters 

* maximaal dragen van een mondmasker door de personeelsleden, behalve bij contact met kleuters.  

* mengen van verschillende leerjaren vermijden (moeilijk toe te passen in de voor-en naschoolse 

opvang en bij afwezigheid van een leerkracht) 

* ontsmetten van kleedkamers na ieder gebruik + reinigen van tafels met water en zeep in de refter 

* zwemlessen worden vervangen door fietsbehendigheidslessen en voor de 3de graad 

fietsreparatielessen. 

 



Opmerkingen: 

- Sabine vraagt of de leerlingen verplicht een mondmasker moeten dragen bij het zingen? De directie 

zoekt op of hij hier iets over kan terugvinden in het draaiboek. 

- Jeroen merkt op dat bepaalde ouders in de vlindertuin, bij het ophalen van hun kinderen, tegen de 

stroom in lopen.  De directie heeft de ouders hier nogmaals attent op gemaakt in het weekoverzicht. Er 

hangt ook een affiche aan de poort. 

- Bie vraagt of we als school voorbereid zijn op een eventueel nieuwe sluiting? Gaat de voorkeur uit naar 

een takenpakket of kiest men voor het online lesgeven?  

De directeur meldt dat dit nog met het team overlegd dient te worden. Hij opteert voor één lesuur online 

uitleg door de leerkracht waarna de leerlingen individueel aan de slag kunnen gaan. In de namiddag 

kunnen er dan vragen gesteld worden en nieuwe online instructies gegeven worden door de leerkracht. 

 

Momenteel kunnen we als school optimaal werken. We hopen coronavrij te blijven! 

 

4. Folder CLB 

Het CLB heeft een nieuwe folder ontworpen met beknopte informatie met betrekking tot COVID-19. 

Tot op heden hebben wij als school nog geen beroep moeten doen op de contact-tracing van het 

VCLB. Deze medewerkers leverden reeds knap werk voor andere scholen. 

5. Toekenning extra punten zorgenveloppe 
Extra punten: 23 = 10/36 

Deze punten werden in de loop van de zomervakantie toegekend aan de scholen om de opgelopen 

leerachterstand tijdens de lockdown recht te zetten. Een percentage van de uren dient verplicht 

ingezet te worden op de werkvloer. 

 

Opmerkingen: 

* Ondervindt de school leerachterstand bij de leerlingen door de lockdown van vorig schooljaar? 

Astrid, leerkracht 1ste leerjaar, meldt dat de leerlingen zich moeilijker kunnen concentreren en de 

leerstof heel ver weg zit.  

De directeur voegt hieraan toe dat we een lichte achterstand ondervinden in alle leerjaren. De school 

speelt hierop in door extra zorguren aan te bieden. Het belangrijkste is dat de einddoelen bereikt 

worden. Nadien kunnen we uitbreiden naar de leerplandoelen. 

* Zijn de verschillen tussen de zwakke en sterke kinderen grote geworden? 

We proberen dit te voorkomen door te werken in niveaugroepen. Binnenkort willen we ook van start 

gaan met uitbreidingsgroepjes vanaf de 3de kleuterklas t.e.m. de 3de graad.  

Wij willen alle kinderen de nodige aandacht geven zowel de zwakke als de sterke. 

 

6. Jaarplanning extra muros-activiteiten… corona 
Alle buitenschoolse activiteiten zijn momenteel geannuleerd. Enkel de leerwandelingen worden sterk 

aanbevolen. We hopen in mei wel met het vierde leerjaar op stadsklassen te kunnen gaan. 

De theatervoorstellingen op school gaan momenteel ook gewoon door maar deze dienen plaats te 

vinden per leerjaar. 

Voor de voorleesweek hebben we naar een creatieve oplossing gezocht. Deze gaan we online laten 

plaatsvinden.  

 

Opmerking: 

Sabine, directie van Muzarto, vraagt of hun muzikaal project “Ik word Artiest” dit schooljaar nog mag 

doorgaan? Essentiële derden zijn welkom op school. Het zijn externe medewerkers die essentieel zijn 

voor de goede werking van de school en bijdragen tot de leerpraktijk. 

 



7. Start procedure nieuwe schoolraad 
Na een periode van vier jaar wordt op 1 april 2021 de huidige schoolraad ontbonden. 

Er dient een nieuwe raad samengesteld te worden. De voorzitter overloopt de procedure/timing. 

De kandidatuurstelling voor de geleding ouders wordt eind november gepubliceerd in de 

maandkalender van december. De ouders kunnen zich kandidaat stellen tot en met 18 december 

2020. Indien er meer dan drie ouders willen participeren in de raad zullen er verkiezingen 

georganiseerd worden.  

De personeelsleden worden geïnformeerd via de dienstnota.  

 

De directeur hoopt in de huidige samenstelling de komende cyclus verder te kunnen gaan.  

Hij zal de huidige leden voor hun vrijwillige inzet in het voorjaar trakteren op een etentje. 

 

 8. Modernisering Kadrie 
DIGITAAL 

Er wordt sinds de komst van de nieuwe directeur hard gewerkt aan digitalisering. 

- Online reserveren van oudercontacten. 

- Starten met een schoolplatform - Smartschool – Er wordt een proefversie aangevraagd. Deze zal 

uitgetest worden door bepaalde personeelsleden en ouders. 

- Werkgroep “Kadrie modern”:  

 * Nieuw logo/slogan ontwikkelen tegen 30 juni 2021 

 * Inkomhal verfraaien  

 * Groen afsluiting 

 * Schoolbel vervangen door muziek – evt. een oproep doen naar ouders/componisten 

 

Opmerking: 

De geleding van de ouders juicht digitaliseren toe maar stelt zich de vraag of we bepaalde gezinnen 

hierbij niet uit het oog verliezen? 

De directie deelt mee dat we hier rekening mee zullen houden: 

* het oudercomité als luisterend oor 

* directie voert gesprekken met het OCMW. Ze hebben een lijst opgesteld met kwetsbare gezinnen. 

* Het OCMW schenkt laptops aan kwetsbare Kalmthoutse gezinnen 

 

BELEID 

De directeur wil alles up to date houden op het vlak van zorg. De zorguren dienen flexibeler ingevuld 

te worden, daar waar de nood het hoogst is. 

 

INFRASTRUCTUUR 

Armand Konings vraagt naar de stand van zaken betreffende het bouwdossier. 

Mede door zijn hulp en advies is er een bouwaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Kadrie 

staat momenteel op de wachtlijst. De werken zullen ten vroegste in 2024 uitgevoerd kunnen worden. 

9. Leerlingenaantallen 
Stand van zaken: 

Lagere school: 238 (-16)  

Kleuterschool: 147 (+12)  

In de kleuterwerking zijn, binnen de scholengemeenschap Grens, Kadrie samen met ’t Blokje de 

sterkst stijgende scholen. 

In de lagere school zullen we het komende schooljaar lestijden verliezen. We hebben een laag 

leerlingenaantal in het 2de leerjaar (30 lln.). 

Het totaal aantal leerlingen binnen onze scholengemeenschap is gedaald onder 1800 leerlingen. 

Hierdoor zal het aantal zorguren/stimuluspunten voor onze school het komende schooljaar dalen. 



 

Opmerking:  

Er wordt gevraagd naar de doorstroming van de derde kleuterklas naar het 1ste leerjaar? 

De directeur meldt dat deze bijna 100% is. We hebben zeker niet te kampen met een uitstroom van 

kleuters.  

 

10. Varia 

- Opening asielcentrum: De directeur deelt mee dat het asielcentrum vorige week is geopend. 

Momenteel verblijven er 33 mensen op het gelijkvloers. 

Kadrie gaat ook een steentje bijdragen om samen met nog vier andere Kalmthoutse scholen deze 

kinderen zo goed mogelijk te onderwijzen.  

De kinderen zullen maximum anderhalf jaar in het centrum kunnen verblijven.  

Wij zullen op onze school ongeveer vijf kindjes opvangen. De instapdatum is voorlopig nog 

onbekend.  

Momenteel heeft Kadrie twee anderstalige leerlingen. Dit vergt een enorme extra inspanning voor de 

klasjuf. Zij wordt hierbij ondersteund door een vrijwilligster (Lies) en de zorgjuf. 

 

- Astrid deelt mee dat ze in februari in bevallingsverlof gaat. Zij vraagt of er in de schoolraad voor 

haar vervanging wordt voorzien.  

 

 


