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Goedkeuring van het vorig verslag

Juf Sara
Helaas dienen we u het spijtige nieuws over het overlijden van juf Sara mee te delen. Ze was
een 35-jarige topjuf, die helaas de strijd tegen kanker heeft verloren. We zullen haar missen.
We hebben een rouwhoekje gemaakt voorzien van een rouwdoos toegankelijk voor alle
ouders, leerlingen en leerkrachten.

Inschrijvingen voor 2018-2019
Huidige stand van zaken:
Kleuterschool, 1e leerjaar en 4e leerjaar zijn volzet.
Alle aangemelde leerlingen woonachtig in Aartselaar hebben kunnen inschrijven.

Goedkeuring kalender inschrijf- en aanmelddata
De in bijlage gevoegde kalender wordt goedgekeurd.

Lestijdenpakket volgend schooljaar
Dit schooljaar 85 ambulante lestijden, volgend schooljaar zijn er slechts 68 ambulante
lestijden. Dit brengt verschuiving met zich mee. Deze uren zullen vooral dienen om de zorg
te versterken.
De personeelsvergadering van vandaag werd geannuleerd omwille van het overlijden van juf
Sara. Het bespreken van de formatie stond erop geagendeerd.
We zijn een globaal personeelsbeleid aan het uitwerken binnen de sOm.

De vroegere werkwijze was dat als er een interimleerkracht of een tijdelijke leerkracht
voldeed aan de verwachtingen er alles aan gedaan werd om deze leerkracht binnen de
schoolwerking te houden. Ook al speelde dat in het nadeel van de leerkracht zelf. Bv. Haar
focus ligt op de lagere graad, maar ze wordt alsnog tewerkgesteld in de 3e graad.
Nu streeft de scholengemeenschap naar een gezamenlijke poule van tijdelijke leerkrachten.
Zo kunnen deze leerkrachten binnen de sOm gedeeld worden om zo hun groeikansen te
verhogen. We zoeken eerder op profielen van personen dan naar pure invullingen van lege
plaatsen in de toekomstige formatie.
Er wordt op 2 juli een gezamenlijke sollicitatieronde gehouden. Zowel alle tijdelijke
leerkrachten als alle nieuwe sollicitanten worden uitgenodigd.
Arbeidsreglement
Zal op latere datum ter goedkeuring voorgelegd worden.
Schoolreglement 2018-2019 + schoolbrochures
Het in bijlage gevoegde schoolreglement en de schoolbrochures van zowel kleuter- als lagere
schoolafdeling worden goedgekeurd.
Huishoudelijk reglement schoolraad
De aanpassing van het HR wordt goedgekeurd. Art. 2 werd aangepast. Ouderraad wordt
vervangen door ouderwerking.
Artikel 2
De geleding ouders en personeel wordt rechtstreeks aangeduid vanuit de ouderwerking en
pedagogische raad.
De geleding van de lokale gemeenschap wordt aangeduid door coöptatie.

Scherpe maximumfactuur schooljaar 18-19:
 €45 voor kleuter,
 €85 voor lager,
 €435 minder scherpe maximumfactuur
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt wel door toepassing van de
indexformule. Voor 2018-2019 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 435 euro
(i.p.v. 425 euro nu).
Renovatie sanitair blok Carillolei
De werken verliepen volledig op schema en zeer naar wens. Momenteel worden ook de
schilderwerken afgerond. De tijdelijke sanitaire container zal deze week verwijderd worden.
Dikke pluim op de hoed van het eigen technisch centrum die deze werken coördineerden.
Officiële opening gaat door op vrijdag 15 juni 2018 om 8u30. De pers werd ook uitgenodigd.
De werken werden juist op tijd gepland, de leidingen bleken namelijk rot. De investering
voor het sanitair blok bedraagt € 100.000, dat brengt de totale teller van investeringen in het
onderwijs dit legislatuur op € 600.000.

Verlofdagen en pedagogische vergaderingen 2018-2019
Verlofdagen
 5 okt 2018
 4 feb 2019
Pedagogische studiedagen
 28 nov 2018
 20 mei 2019

Nascholingsbeleid
De studiedag op 28 nov. 2018 zal een praktijkgerichte sessie rond leren leren zijn. We
verdiepen ons in dit ontwikkelingsplan via tools die leren leren in de klaspraktijk
optimaliseren.

KdG -partnerschool
We gaan samen met KdG een samenwerkingsverband van 3 schooljaren opstarten.
KdG wil de kloof dichten tussen opleiding en werkveld en de praktijk gerichter aanwezig
laten zijn, vanuit een samenwerking met de basisscholen en een krachtig leren creëren voor
de student. De stages zullen anders ingevuld worden vanaf volgend schooljaar.
We engageren ons als stageschool om minstens 3 à 4 stageklassen aan te bieden aan
studenten.
Inruil krijgen we daarvoor:
• Een vast aanspreekpunt uit de hogeschool die ook het eigen schoolteam kan
ondersteunen/adviseren.
• Extra begeleiding bij (meerdaagse) uitstappen
• Hulp bij schoolactiviteiten (bv. Sinterklaasfeest)
Beperkt aantal korte vervangingen die worden ingevuld via een door studenten te kiezen
keuzetraject #Yes you can! = korte vervanging ENKEL in partnerscholen.
• Gratis deelname van 1 titularis aan de mentorenvorming.
• Deelname aan ‘exclusieve’ netwerkdagen/infosessies.
• Hulp op de klasvloer (bv. tijdens lintstage van 1 en 2 PBLO) Studenten kunnen dan
naar noden in de school worden ingezet. = Integratie van de student in het brede
schoolleven.
Er werd een bezorgdheid geuit omtrent wat er gebeurt als een student niet voldoet?
We gaan als school een engagement aan om stagiairs aan te nemen, het is niet
persoonsgericht. Indien de persoon niet voldoet, maken wij een melding. Meestal stopt de
opleiding dan ook.

Lerarenplatform
Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform. Doel is om
tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden en om scholen bij vervangingsnoden
uit de nood te helpen. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1
oktober tot het einde van het schooljaar. Ze worden ingezet voor reguliere vervangingen of

voor zinvolle pedagogische taken. Je kan enkel als scholengemeenschap in dit project
stappen als alle scholen zich hiervoor willen engageren. Onze scholengemeenschap heeft
gezamenlijk beslist deel te nemen.

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding –samenwerking met CLB
Dit gaat van kracht op 1 sept 2018. Voor Cade verandert er niet veel. We zijn een school
waarin de zorgwerking al een zeer uitgebouwde en centrale plaats heeft in de
leerlingenbegeleiding binnen Cade. Ook onze samenwerking met het CLB verloopt al jaren
intensief en volgens het nu voorliggend nieuw decreet.
Medische consulten zullen in de toekomst via een overgangsperiode van leerjaar
veranderen. Het initiatief/ de regie rond leerlingenbegeleiding ligt vanaf schooljaar 18-19
meer bij de school.
De CLB cellen gaan in de toekomst groter worden, de regio’s worden vergroot.

Frans in het vierde leerjaar
Via spelvorm brengen we een initiatie in de vreemde taal. Leerlingen moeten vooral zin
krijgen in Frans en ervaringen opdoen. We zijn hiermee na de paasvakantie gestart en zowel
leerlingen als leerkrachten zijn erg enthousiast.
Het lestraject werd uitgewerkt door een eigen leerkracht ism een KDG-medewerker. Er
zullen in het vierde leerjaar geen toetsen worden afgelegd voor het Frans.
Vanaf het vijfde leerjaar starten we terug vanaf het begin voor wat betreft de Franse taal,
maar het geeft de leerlingen een voordeel in de zin dat ze al eens hebben kunnen proeven
en voelen wat dit voor hen betekent. Wie het moeilijk vond kan zo bv. al bij de start in het
vijfde leerjaar weten dat hij/zij de boot zeker niet mag missen.

Ondersteuningsnetwerk–NOA
Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is het nieuwe samenwerkingsverband
van ondersteuners die inclusief onderwijs zullen realiseren voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften in de provincie Antwerpen. Het gaat om een samenwerking tussen de
vijf bestaande ondersteuningsnetwerken voor buitengewoon onderwijs van het GO!, OVSG
en Vrij Onderwijs.
Vanaf 1 september 2018 gaan zij van start onder de naam NOA.
NOA zal gespecialiseerde ondersteuning bieden aan 411 scholen met in totaal 132.000
leerlingen.
De huidige ondersteuningsnetwerken:
 De Leerexpert
 De Kempen
 Fluxus
 Impuls

OVSG
Vrij onderwijs
GO! Scholengroep 4 & 7
GO! Scholengroep 5 & 6 (= scholengroep
Rivierenland met o.a. Groenlaar)
 Prisma+
GO! Scholengroep 1 & 3
worden 5 regioteams binnen het nieuwe NOA.

Binnen NOA worden afspraken gemaakt over de aanwending van de middelen en de wijze
waarop de scholen ondersteuning krijgen. Daartoe werkt NOA samen met de Centra voor
Leerlingenbegeleiding, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de inrichtende machten.
Momenteel worden 17 kinderen in Cade begeleid. Er is een half uur per kind per week
voorzien. Voor de kinderen is dit eerder beperkt, maar het biedt wel een verrijking voor de
leerkrachten. Het zijn personen met een andere achtergrond (logopedisten, kinesisten,…),
dus ze hebben een andere kijk op de zaak.

Kalender
 receptie 6de leerjaar op do 28 juni
 boerderijklassen 18-19 : 13 tot 15 november 2018 naar ‘de Bonte Beestenboel’
 bosklassen 18-19: van 13 tot 17 mei 2019 naar ‘De Bosberg’

Vergaderdata volgend schooljaar
11 okt 18
26 feb 19
23 mei 19

Varia
 Ouderwerking zorgt voor de sponsoring van de fluohesjes voor leerlingen van het eerste
lj. Op die manier dragen ook zij een steentje bij in het werken aan verkeersveiligheid in
en rond Cade.
De ouderwerking zal de mogelijkheid bekijken om dit ook te voorzien voor de kleuters.


Ped.studiedag 30 mei 2018 organiseerden we i.s.m. Rode Kruis afdeling Aartselaar een
AED-opfriscursus. We zijn nog steeds een hartveilige school.



Aankoop elektrische fietsen: Het gemeentebestuur heeft voor de school 2 elektrische
fietsen aangekocht.



Het schoolfeest was een succes, mede dankzij het grote steun van de ouders.
Volgend schoolfeest: 25.5.2019.

