
Verslag schoolraad 28/11/2016 

 

 

 

Aanwezigen: Tom M., Marc V., Hanne B., Mikael V., Tom H., Raymond, Staf B, Schepen Luc 

Janssens, Schepen Koen Helsen 

 

1. Voorstelling leden en website school, 

 

De leden worden voorgesteld : 

 

*voorzitter: Mikael Victor 

 

*secretaris:  Mieke Claus 

 

*ouders:       Marc Verbist (nieuw) 

                        Tom Matthessen ( nieuw) 

                        Pauwels Kelly 

 

*school :       Hanne Bervoets 

                        Tom Huys 

           Mieke Claus 

 

*buurtcomité: Staf Bayens (pastoor) 

                             Raymond (hobonia) 

 

 

Website: 

 

De schoolraad beslist om onze namen op de website van de school te zetten. 

De website wordt ook een beetje aangepast zodat de schoolraad ook beter “vindbaar “is 

voor de ouders. 

We sturen voor elke bijeenkomst een gimme bericht naar de ouders zodat ook zij beter 

op de hoogte zijn van wat er op de schoolraad wordt besproken. 

Hanne vraagt aan Andy om de website te verhuizen. 

Mikael vult website aan met namen leden, agenda en verslagen. 

 

 

2. leerlingen , juffen en evolutie school: 

 

We zijn gestart met 150 ll. Momenteel 158ll. 

Er zitten momenteel 11 anderstaligen op onze school, dit zijn vooral Syrische kinderen 

die ook al in hun land van afkomst school hebben gelopen. 

 

Juf Renilde gaat op 1/12 met pensioen , daardoor zijn er wat veranderingen van de uren. 

Deze worden het meeste opgevangen door de uren die we bijkrijgen voor de 

anderstaligen. 

  

Juf Caro doet nu het 1ste   



Juf Anja het 2de  

Juf Sarah het 3de 

Juf Mieke en juf Anna het 4de  

Juf Ilse geeft les in het 5de  

Juf Kelly het 6de  

Juf Chris staat het  1ste en het 2de bij 

Juf An staat het 3de en ook het 2de bij 

Meester Do is zorg coördinator en steunt ook het 4de en het 6de  

 

Evolutie : 

 

2013_2014    145 ll. 

2014_ 2015   150 ll. 

2015_2016    155 ll. 

2016_2017   voor de moment 158 

 

Er wordt melding gemaakt van een daling in de kleuterschool . Dit schooljaar begonnen 

met 17 kleuters minder. Momenteel dit schooljaar nog niet veel instappers. Nu 2 vanaf 

januari 6 erbij. De schoolraad is heel bezorgt over deze evolutie en laat dit ook weten 

aan schepen Luc Janssens. 

 

 

3. Doorlichting: 

 

Hanne legt de doorlichting van de school uit. 

Men heeft zich toegespitst op wiskunde en WO. 

Het ganse verslag is na te lezen op de gekregen bundel. 

De school kreeg het advies 1 !!!! 

Dit wil zeggen dat de school het beste resultaat kreeg die te krijgen is . 

Enkele werkpunten vinden we terug in de bundel op blz.18 6.2 

 

Gesprek met Koen Helsen en Luc Janssens  

 

 

De leden worden nog een keer voorgesteld en er wordt gepraat over de evolutie van de 

kleuterschool. 

In Maart wordt er met  directie en gemeente vergaderd en zal dit besproken worden. 

 

De nieuwe woonwijk in Hoogboom krijgt 60 nieuwe wooneenheden waarvan 80% reeds 

verkocht is en waarvan de meerderheid jonge gezinnen zijn. 

 

De heren Helsen en Janssens blijven ook om het punt 4 te bespreken. 

 

4. verkeer: 

 

fietspadje Holleweg: 

 

Er is gepraat met de eigenaars van de servitudeweg maar die gaven negatief advies voor 

het aanleggen van een fietsweg. 



Er wordt momenteel onderzocht of het eventueel kan op een stuk grond dat 

herverkaveld wordt. 

Een andere mogelijkheid is een perceel dat aan de Familie Meersman toebehoord. 

Beide mogelijkheden worden verder onderzocht en besproken. Raymond neemt 

hiervoor contact op met de familie. Na gesprek laat Raymond aan Schoolraad en 

Schepenen Janssens en Helsen weten wat het resultaat is. Eventueel fietspad met een 

naam verwijzend naar de familie, als eerbetoon. (Idee Schepen Luc Janssens) 

 

Verkeerspark: 

 

Vanuit de scholen blijkt er weinig vraag te zijn naar een verkeerspark. 

Onze school en Fedasil zijn wel nog steeds vragende partij. 

Daar het fort en het marktplein geen ideale mogelijkheden waren om een verkeerspark 

te maken, wordt er terug bekeken of we  bij fedasil (paradeplein) het kunnen maken. Het 

zal er van afhangen of er voldoende plaats is. 

Tom samen met Schepen Koen Helsen gaat dit samen met de andere partijen bekijken. 

De plannen zijn al getekend en mss lukt het wel als er een klein stukje parking terug kan 

gebruikt worden voor het park. 

 

 

Verkeersproject op vraag van de Gouverneur: (Uitleg schepen Koen Helsen) 

 

Er wordt aan de lagere scholen gevraagd om een verkeersproject uit te werken  zodat er 

minder verkeersslachtoffers vallen en ter herdenking aan de reeds getroffen 

slachtoffers. 

Aan dit project hangt een geldprijs vast. 

Toch de moeite waard, daar onze school ook al jaren inzet op verkeersveiligheid. 

 

De wijk rond de school wordt geen zone 30. 

 

Paradeplein: 

 

Er wordt besproken hoe we de veiligheid van de schoolgaande kinderen kunnen 

aanpakken. 

Een andere kleur op het voetpad, het plaatsen van een gesloten en stevige ketting of het 

plaatsen van een verkeersdrempel zijn opties die door de gemeente zullen besproken en 

overwogen worden. Schepen Koen Helsen geeft hier een antwoord over wat mogelijk 

is en binnen welke termijn. 

 

Schepen Koen Helsen gaat ook eens bekijken of het fietspad  op de 

Hoogboomsteenweg, tussen de koningin Astrid laan en de oude bergsebaan, veiliger kan 

gemaakt worden. 

 

Mr. Helsen en Mr. Janssens verlaten de vergadering. 

 

 

 

 

 



 

 

5. fiets-en zwembrevetten: 

 

De school vraagt of het geven van brevetten zin heeft en of er geen mogelijkheid is om de 

officiële brevetten te vervangen door brevetten van de school. 

Er wordt beslist dat het wel belangrijk is om een brevet te geven maar deze moeten niet 

officieel zijn. 

Deze schoolbrevetten zijn gratis in tegenstelling tot die van de gemeente en vragen veel 

minder administratief werk. 

 

6. veiligheids-en brand beleid: 

 

De evacuatieoefening was niet op voorhad aangekondigd en tijdens de middagpauze, 

maar verliep zeer vlot. 

 

Er zijn nog enkele werkpunten . 

- bakken voor boekentassen 

- doekjes i.p.v. grote handdoek om handen te drogen 

- de leerkrachten krijgen EHBO 

- bureau Hanne moet gedraaid worden, bedrading vloer 

Ondertussen zijn de brandblusapparaten vervangen en is er aan de schans een 

balustrade gezet zodat er niemand kan afvallen. 

 

Het brandsignaal is op de speelplaats slecht hoorbaar! De gemeente zoekt een oplossing. 

 

7. nascholingsbeleid: 

Hanne moet het blad nog opstellen. 

 

Er kan al wel gezegd worden dat de ped. Studiedagen over de evaluatie van de 

doorlichting zal gaan, over de aanpak van wiskunde en over het trotsbeleid. 

 

Ook dit jaar hospiteren de leerkrachten bij elkaar. 

Wiskunde wordt door iedereen bij een andere leerkracht gevolgd  

Een aantal leerkrachten gaan naar de kleuterschool. 

 

 

8. 150-jarig bestaan: 

 

24/09             academische zitting + praatcafé 

22/12             Quiz in de sporthal 

18/02              schoolfuif Gala 

25/01              grootouderfeest 

25/03              paasbrunch 

20 en 21/05  schoolfeest en toneel 

 

 

 

 



9. verkiezing nieuwe voorzitter: 

 

Er moet voor volgend schooljaar een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen worden. 

Er wordt gevraagd of er kandidaten zijn en of deze zich willen opgeven tegen de 

volgende vergadering. 


