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Verslag vorige vergadering 
 Goedgekeurd 
 

Inschrijvingen voor 2019-2020 
Stand op 14 mei 2019: 
 
Kleuters  
= VOLZET  
 
1ste leerjaar   4de  leerjaar 
8 vrije plaatsen   3 vrije plaatsen  
 
2de  leerjaar   5de  leerjaar 
VOLZET    VOLZET  (4 op wachtlijst) 
 
3de  leerjaar   6de  leerjaar 
11 vrije plaatsen   13 vrije plaatsen  
 
De kinderen die op de wachtlijst staan zijn externe instromers. Er worden nooit kinderen die reeds in 
Cade ingeschreven zijn terug op de wachtlijst gezet. Als er zittenblijvers zijn, gaan we in overtal.  
 
Ook in de Blokkendoos zitten sommige leerjaren vol. 
 
Het verplicht werken met een digitaal aanmeld- en inschrijvingssysteem werd door de Vlaamse 
regering goedgekeurd en kent dan toch voortgang. Dit zal starten vanaf volgend schooljaar. 
Begin volgend schooljaar worden gesprekken hierover, om o.a. de criteria te bepalen, met GO! De 
Blokkendoos verdergezet. 
 
Opendeurdag 2020 
Lagere school: 25 jan. 2020 
Kleuterschool: 8 feb. 2020 



Door het aanmeldingssysteem waren er ouders die reeds moesten aanmelden alvorens ze kennis 
hebben kunnen maken met de school. Daarom werd er geopteerd om de data van de 
opendeurdagen te vervroegen. Op die manier kunnen ouders een meer bewuste schoolkeuze 
maken. 
 
Toelichting wijziging opendeurdag lagere school: 
Tijdens de opendeurdag blijft de focus op het eerste leerjaar liggen, maar ook sport, extra muros-
activiteiten, pestbeleid, … zullen extra in de kijker worden geplaatst.. Zo krijgen ouders een ruimer 
beeld over de ganse school en haar werking. Een aparte werkgroep van leerkrachten is een volledig 
nieuw opzet aan het uitwerken. 

 
Lestijdenpakket volgend schooljaar 

  KS  LS 
18-19   85 lt  692 lt 
19-20  84 lt  706 lt 
 
Lestijden lerarenplatform: nog niet gekend. We vermoeden pas tegen augustus hierover antwoord 
te krijgen, want het huidig proefproject loopt nog tot 30 juni en moet daarna geëvalueerd worden. 
Aanvangsbegeleiding: De school genereert 6 lestijden. 
De aanvangsbegeleiding was reeds goed uitgebouwd in de school, maar nu worden daar lestijden 
voor voorzien. We zullen blijven inzetten op begeleiding en coaching van startende leerkrachten, 
maar ook van leerkrachten die een andere taak gaan invullen in de school.  
De lestijden worden benut volgens de noden.  

 
Schoolreglement 2019-2020 + schoolbrochures   
De aanpassingen voor schooljaar 2019-2020 werden overlopen en goedgekeurd. 
De grootste aanpassingen omvatten het leerlingenvervoer, het samenvoegen van de brochures voor 

 de kleuter- en lagere school tot 1 geheel, de aanpassingen m.b.t. studietoelage en de 
 klachtenprocedure (= de gemeentelijke klachtenprocedure). 

De goedgekeurde documenten zullen aan de gemeenteraad op 24.6.2019 ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
 
Schoolbus 
De ochtend- en avondrit zal vanaf volgend schooljaar niet meer worden georganiseerd. 
Regelmatige tellingen toonden aan dat de bus slechts voor een vijftal kinderen moet rijden. 
3 juni zullen Ibo en school samen met de betrokken schepenen bekijken hoe de opvang van kleuters 
uit de Buerstede kan georganiseerd worden. Deze worden dan niet meer naar de Carillolei vervoerd. 
 
Deze maatregel ontlast de Ibo. Zij moesten soms een 25-tal kinderen opvangen, soms slechts voor 
een kwartiertje. Hierdoor gingen plaatsen verloren. 
 
Een bus inzetten voor een enkele rit van de Buerstede naar de Ibo is niet gewenst door de 
busmaatschappijen. Ze dreigen daardoor dan iedere dag een grotere rit te moeten laten liggen. Het 
is voor hen verlies en voor ons een enorme kost. 
Het voorzien van opvang ter plaatse is om die reden dan ook efficiënter. 

 
   Scherpe maximumfactuur schooljaar 19-20 

Door toepassing van de nieuwe index met afronding: 
 blijft de scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs € 45  
 is er voor het lager onderwijs een stijging van € 85 naar € 90 (per schooljaar).  



 De minder scherpe maximumfactuur (maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen) stijgt 
van €435 naar € 440 aan het einde van het lager onderwijs (over de 6 leerjaren heen). 

 
   Renovaties/investeringen 

-Zonweringen grote Cade worden vervangen. 
-Er komt een zonwering (binnenkant) aan de klassen van het tweede leerjaar. 
-Vervanging grote poort Carrilolei staat in de planning. 
-Parlofonie is operationeel aan elke nieuwe poort.  
-33 nieuwe computers voor de leerkrachten. 
 
Voorstel: Indien de leerlingencomputers in de toekomst ook dienen vervangen te worden, 

 onderzoek de mogelijkheid tot aankopen van Chromebooks. 
 
Nieuwe wiskundemethode 
Na ruim 2 schooljaren verkenning, uitproberen en vergelijken kwam het team tot een keuze. 
‘Zo gezegd zo gerekend’ zal vanaf volgend schooljaar vervangen worden door ‘De Wiskanjers’ in alle 
leerjaren. 

 
Verlofdagen en pedagogische studiedagen 2019-2020 
Verlofdagen  Pedagogische studiedagen  
30 sept. 2019  29 nov. 2019 
31 jan. 2020  27 mei 2020 

 
Nascholingsbeleid  
29 nov. 2019  
Studiedag waarin leerkrachten zich verder kunnen verdiepen in nieuwe wiskundemethode De 
Wiskanjers. (Ervaringen delen/ lessen bespreken/ Platform Scoodle Play verkennen) 

 27 mei 2020 
Over het muurtje kijken bij andere scholen rond bv. co-teaching, teamteaching, BuBao, … via een 
vooraf bepaalde focus. Nadien ervaringen met elkaar delen. 
Het uiteindelijke concept wordt nog verder uitgewerkt. 

 
Kalender: 

 receptie 6de leerjaar op do 27 juni 
 boerderijklassen 19-20 : van 11 tot 13 mei 2020 naar ‘de Bonte Beestenboel’ 
 bosklassen 19-20: van 4 tot 8 mei 2020 naar ‘De Bosberg’ 

 
 
Vergaderdata volgend schooljaar 
dinsdag  15 okt 19  donderdag 20 feb 20    dinsdag 9 juni 20 
 
 
Varia 
- Bericht uit de scholengemeenschap: 
Het gemeentebestuur van Niel heeft hun gemeentelijke school verkocht aan GO! Rivierenland. 
 
Dit kan voor de andere scholen van onze scholengemeenschap sOm mogelijks gevolgen hebben.  
Indien vastbenoemde leerkrachten uit GBS Niel de overstap naar het GO! niet willen maken, zijn de 
andere scholen van de sOm verplicht hen in dienst te nemen. Hierdoor dreigen tijdelijke 
leerkrachten en ook TADD’ers hun plaats te moeten afstaan. Tegen 31.5.2019 verwachten we een 



besluit vanuit GBS Niel, daarna kan pas gestart worden aan een definitieve personeelsformatie voor 
schooljaar 19-20. 
 
We krijgen een puntenenveloppe (=subsidiëring) toegewezen aan de sOm op basis van 
leerlingenaantal. Deze punten worden berekend in schijven. Val je onder de schijf van 1800 
leerlingen dan krijg je i.p.v. 126 slechts 91 punten. Deze punten worden gebruikt om lestijden aan te 
kopen voor o.a. ICT, zorg en administratie. 
Door het vertrek van GBS Niel hebben we een leerlingenaantal van 1826, dus amper reserve. 1 jaar 
minder instroom van leerlingen ergens binnen de sOm, zou gevolgen kunnen hebben voor onze 
scholengemeenschap. 

 
- stand van zaken speelplaatsvernieuwing 
We hebben een miniwerf gecreëerd om te kunnen tonen tijdens het schoolfeest op 25 mei. 
We proberen zo de ouders warm te maken om tijdens de zomervakantie hieraan mee te werken. 
Een werkgroep is reeds bezig met het ontwerpen van de speelplaats. 
Voorlopig ontwerp: 

 



 
 
 
 
 
-20 jaar Cade 
Volgend schooljaar wordt een feestjaar! 

 
 


