
Vergadering schoolraad 9 februari 

Aanwezigen: Tom M., Hanne , Mikael, Tom H., Raymond, Staf , Mieke 

Verontschuldigd : Schepen Luc Janssens, Schepen Koen Helsen, Kelly  

Afwezig : Marc  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Mikael informeert naar de stand van zaken i.v.m. werkpunten van het 
veiligheid- en brandbeleid 

- bakken voor boekentassen : dit zullen kapstokken worden om de 
boekentassen aan op te hangen 

- doekjes i.p.v. grote handdoek om handen te drogen  : komt er in de 
toekomst 

- de leerkrachten krijgen EHBO  : Juf Kelly en juf Anja zullen zo’n cursus 
volgen. zie nascholingsbeleid 

- bureau Hanne moet gedraaid worden, bedrading vloer  : is ondertussen 
gebeurd 
 

2. Goedkeuringen: 
a. Schoolreglement (+ lijst van bijdragen en afwijk ingen) 

Normaal gebeurt dit deze vergadering maar Hanne vraagt om dit nog 
uit te stellen naar een derde vergadering dit schooljaar. Vermits er nog 
veel aan de wetgeving verandert tussen maart en mei. Zo is de school 
helemaal mee en zijn er geen hiaten voor volgend schooljaar. 
 

b. Lestijdenpakket 
Momenteel zijn er 155 lln geteld in februari. Dit zijn er meer dan vorig 
schooljaar. Dit geeft 194 lestijden wat neerkomt op 8 voltijdse 
leerkrachten. De uren die toegekend worden door het ministerie en de 
scholengemeenschap ( vb SES, secretariaat, zorg, ICT, ... ) zijn nog 
niet gekend. 
Hanne geeft toelichting over de waarborgcoach waar de 
scholengemeenschap recht op heeft maar dat die maar in 1 school mag 
werken, halftijds. Dit is dit schooljaar “De Rekke” in Hoevenen. Andere 
scholen binnen de scholengemeenschap kunnen geen hulp of 
ondersteuning krijgen of vragen aan deze waarborgcoach. Zelfs de 
zorgcel (overlegorgaan van alle zorgcoördinators van de 
scholengemeenschap) moet het zonder deze waarborgcoach stellen. 
Het volledige lestijdenpakket zal pas gekend zijn begin juli.  
De schoolraad verleent een gunstig advies  
 
 
 



c. Verlofkalender  Zie bijlage 
Momenteel ligt de datum van het Vormsel nog niet vast. Het is een 
kleine klas en we weten nog niet of het vormsel samen met een andere 
parochie moet gedaan worden. Deze beslissing wordt genomen door 
het bisdom. Staf zou eind deze maand meer weten. 
De schoolraad verleent een gunstig advies  
 

d. Nascholingsbeleid Zie bijlage 
Hanne geeft meer uitleg. 
Mikael vraagt meer uitleg over de vreemde talenleerlijn.  
OVSG geeft in haar leerplannen de suggestie om hiermee reeds te 
starten. De school geeft gevolg aan deze suggestie. Al van in het 
eerste leerjaar wordt er rond vreemde talen gewerkt. Niet enkel Frans 
maar ook Engels, Chinees, ... . Dit gebeurt al spelenderwijs. Voorbeeld 
: een Frans liedje, Chinese tekens schilderen,  .... . Sinds men hiermee 
gestart is, wordt er meer spreekdurf, in het Frans, opgemerkt in de 
derde graad. Daarom is ook beslist om in het vierde leerjaar reeds met 
een methode Frans te starten. Het blijft spelenderwijs maar er moet al 
eens een blaadje ingevuld worden.  
De schoolraad verleent een gunstig advies 

 
 

3. Enquête ouders gedeelte “Verkeersveiligheid rond  school” 
In januari werd er een tevredenheidsenquête gehouden voor de ouders op 
school. Hieruit kwam dat de ouders ‘eerder akkoord’ waren op de vraag: Is de 
schoolomgeving verkeersveilig.  
Er wordt beslist om de verkeersouders te bevragen over de pijnpunten van de 
verkeersveiligheid van de school en geen ‘meer specifieke’ enquête door te 
sturen naar de ouders.  
De opmerking van Tom M.: zijn er andere scholen in Kapellen die veiliger zijn 
dan de onze?  
 

4. Stand van zaken: 
a. Paradeplein (In/uitgang) 

De gemeente heeft een deel van het doek aan het hekwerk verwijderd 
zodat de zichtbaarheid verbeterd is. Ook hebben ze een 
verkeersdrempel gelegd en een extra verkeersbord geplaatst. We 
denken dat dit het hoogst haalbare is en zijn de gemeente dankbaar 
hiervoor. We besluiten dan ook om dit punt af te sluiten. 
 

b. Verkeerspark 
Daar het paradeplein een parking is en we voor een verkeerspark de 
hele ruimte nodig hebben, zal alles blijven zoals het nu is. De parking 
blijft en de fietslessen worden gegeven tussen de geparkeerde auto’s 



op de parking.  We beslissen om ook dit punt af te sluiten daar we geen 
andere mogelijkheden meer zien. Moest er ooit toch een nieuwe locatie 
aanbieden dan zal dit zeker herbekeken worden. 
 

c. Fietspad Holleweg – school 
Jammer genoeg kon ons vorige voorstel (zie mail Raymond en vorig 
verslag ) niet uitgevoerd worden. Toch blijft de schoolraad blijvende 
partij voor een fietspad, de servitude blijft onze eerste keus. 
Mikael zal nogmaals aan Koen Helsen vragen voor een lijst van 
mensen die toegang hebben tot de servitude. We willen aan hen 
eventueel persoonlijk uitleg gaan geven en horen wat hun bezwaren 
zijn. Misschien kunnen we hieraan iets doen. 
Raymond gaat ook eens informeren bij F. Janssens. 
 

d. Fietspad Hoogboomsteenweg (ts Astridlaan en Oude  Bergsebaan) 
Koen Helsen laat Mikael weten via mail dat dit nog verder bestudeerd 
wordt. Op de volgende vergadering meer hierover? 
 

5. Samenwerking CLB – LS 
Het CLB van de school (De Zwaan in Brasschaat) is doorgelicht in 2013 
(gunstig maar beperkt in tijd) en in 2016. In 2016 kregen ze een ongunstig 
advies daar er op bepaalde punten onvoldoende vorderingen werden 
gemaakt. De schoolondersteuning op het vlak van 
onderwijsloopbaanbegeleiding is niet goed. Uit het verslag blijkt dat de 
overgang tussen KS en LS goed is. Maar er zijn pijnpunten  bij de overgang 
van LS naar secundair. Bij onze school gebeurt alles wel zoals het moet. Dus 
onze school moet momenteel niets aanpassen. Moesten deze pijnpunten niet 
weggewerkt worden tegen 2020 dan moet het CLB sluiten en zal de school l 
op zoek moeten naar een ander CLB. 
 

6. Varia 
a. Vragen of opmerkingen 

Raymond informeert ons over de feestelijkheden rond 750 jaar 
Hoogboom. Er zullen 3 activiteiten zijn : 
1. Raymond is bezig aan een boek rond de geschiedenis van 

Hoogboom. Dit zal voorgesteld worden op 9 september 2017. 
2. Er wordt een ommegang in elkaar gestoken. Deze gaat door op 1 

oktober 2017 
3. Er wordt een biertje gemaakt. Het etiket zal informatie bevatten over 

Hoogboom. Het biertje zal blijven, enkel het etiket zal veranderen. 

Er zal een spandoek gemaakt worden dat elke activiteit zal 
opgehangen worden. Iedereen is zeker welkom ! 



b. Agendapunten volgende vergadering : 
Datum vergadering wordt zo snel mogelijk vastgelegd. 
- Datum vormsel 2018 
- Organisatie schoolraad : verkiezingen voorzitter, secretaris, ... 
- Fietspad Holleweg-school 
- Fietspad Hoogboomsteenweg 
- Goedkeuring schoolreglement 2017 – 2018 
- Website gedeelte schoolraad  
- ... 


