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Goedkeuring van het vorig verslag
Het verslag werd goedgekeurd.
Schoolreglement 2018-2019 + schoolbrochures
Werd op 14 juni 2018 goedgekeurd, maar volgende vragen tot aanpassing kwamen nadien toe en
werden ondertussen aangebracht.
Aanpassingen op vraag van juf Martine:
Foutieve benaming CLB. Er staat CLB centrum, het moet Centrum voor leerlingenbegeleiding worden.
 kleuterbrochure:
p 4. 4.1 contactgegevens --> CLB centrum (Foutieve benaming CLB. Er staat CLB centrum, het
moet Centrum voor leerlingenbegeleiding worden.)
P 5. 4.2.2 Verplichte leerlingbegeleiding --> schoolcarrière = schoolloopbaan (enkel
verandering van de benaming)
 lagere schoolbrochure:
p 14. 6.1 contactgegevens --> CLB centrum
P 17. 6.2.2 Verplichte leerlingbegeleiding --> schoolcarrière = schoolloopbaan
Aanpassing gevraagd door An Permentier:


1.2.2 De ouderwerking
De vereniging organiseert activiteiten van informatieve en ontspannende aard in nauwe
samenwerking met het bestuur en personeel van de school.
Suggestie van An:
‘De vereniging ondersteunt de organisatie van activiteiten …’ lijkt duidelijker in combinatie
met de voorlaatste zin van deze paragraaf.

De verdeling van deze documenten aan de ouders gebeurde pas na aanpassing.

Lerarenplatform (LPF)
Uit vorig verslag: 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.
Momenteel zijn juf Jolien en juf Tam in onze school binnen dit platform ( waarin Cade 45/24 heeft
gegenereerd op basis van de lestijden) aan het werk. Deze juffen waren ook in sept al erg vaak
aanwezig om zich onbetaald in te werken en te engageren. Erg gewaardeerd.
De sOm heeft 181 lestijden LPF gegenereerd.
Er zijn nog uren beschikbaar die voorzien werden voor scholen die zich uiteindelijk niet hebben
aangesloten. Deze uren worden over alle deelnemende scholengemeenschappen verdeeld. Voor de
sOm betekent dit nog 2 bijkomende uren.
Nadeel van het lerarenplatform = vormen van een uurrooster. Indien er geen korte vervanging
noodzakelijk is, worden de leerkrachten van het lerarenplatform ingezet waar er vraag om
ondersteuning is. De uurroosters wordt erop afgestemd alsook het voorbereidend werk. Als er dan
iemand ziek wordt, dienen ze voor de afwezige in te springen. De geplande lessenrooster dient dan
gewijzigd te worden en het voorbereidend werk was voor niets.
Frans in het vierde leerjaar
Vorig schooljaar opgestart na de paasvakantie. Werd positief geëvalueerd en zal ook dit schooljaar
opnieuw na de paasvakantie aangeboden worden.
Het zorgt niet voor een grote voorsprong van kennis bij de leerlingen, maar wel voor het nodige
zelfvertrouwen. De leerkrachten detecteren sneller leerlingen die een extra duwtje in de rug nodig
hebben.
Kostprijs Extra-murosactiviteiten
Opnieuw een lichte stijging moeten doorvoeren:
- Boerderijklassen van 13 tot 15 november 2018 naar ‘de Bonte Beestenboel’ Wortel: 105 euro
- Bosklassen van 13 tot 17 mei 2019 naar ‘De Bosberg’ Houthalen: 167 euro
Dit jaar sponsort de ouderwerking uitzonderlijk het busvervoer. Cfr. Variapunt*
Inschrijvingsrecht
De directie bezorgde de commissie voor leerlingenrechten voor de inschrijvingen voor schooljaar
2019-2020 reeds op 5 juli 2018 de nodige documenten.
De Vlaamse Regering bereikte op 7 september 2018 een akkoord over een nieuw kader voor het
inschrijvingsrecht.
Dit is van toepassing vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020.
Zorgen die we nu hebben en bevraagd hebben bij de commissie:
-Moet een volledig dossier tegen uiterlijk 15 jan. 2019 opnieuw ingediend worden of kan de
commissie verder met het reeds ingediende en gehanteerde dossier van onze school?
-Blijft de tijdslijn voor inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 die ik toestuurde behouden of moet
alles aangepast worden naar de nu vooropgestelde centrale tijdslijn?
-Moet ook onze school verplicht een digitaal aanmeldsysteem opstarten?

Inspiratienota
Voor de volgende legislatuur werd een inspiratienota opgesteld. Hierin staan heel wat ‘wensen’
opgenomen waarin we hopen dat ook het volgend bestuursteam blijft verder investeren in de school,
het team en de schoolgebouwen.
Leerlingenaantal

1-2-3
4-5-6
kleuters
totaal

september 2017

september 2018

89 - 94 - 100 = 283
87 - 81 - 87 = 257
46
586

101 - 85 - 94 = 280
98 - 87 - 78 = 263
kleuters
51
594

Er is nog geen zicht op de gevolgen van de bijkomende klaslokalen van de parochiale kleuterschool.
Een uitbreiding van het leerlingenaantal in het eerste leerjaar van Cade is niet gewenst.
Schoolpoorten
Er werden 3 nieuwe schoolpoorten geplaatst.
- kleuterschool Buerstede
- parkingpoort grote Cade
- zijpoort Carillolei
Het doorzichtig aspect van de poorten past volledig binnen de visie van onze school. Transparantie =
kinderen betrekken met wat buiten de schoolpoorten gebeurt en de buurt laten zien wat binnen de
schoolmuren gebeurt.
Data volgende vergaderingen
- 26 feb 19
- 23 mei 19
Varia
Fietsenstalling: alle oude fietsenrekken werden verwijderd en vervangen door opnieuw een
aanvulling van nieuwe, veilige, fietsbeugels.
*Busbudget: We komen niet toe met het voorziene budget voor busvervoer. Dit is het gevolg van
verspringingen van activiteiten doorheen het kalenderjaar, stijgende brandstofprijzen,…
Het budget zal omhoog getrokken moeten worden, anders heeft dit negatieve gevolgen voor
pedagogische uitstappen.
Het budget wordt verdeeld a rato het aantal leerlingen per leerjaar. De leerkrachten moeten op
voorhand een verzoek doen om een uitstap te maken. Het budget wordt hen niet op voorhand
meegedeeld, dit om een gezond financieel beleid te voeren.
Voortaan zullen de leerlingen van de kleuterschool niet langer maandelijks naar de bib gaan. Dit staat
niet opgenomen in de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen. We vinden het nog wel belangrijk dat de
kleuters kennis maken met de bib en dat de ouders hun weg ernaar vinden. Daarom organiseren we
nog jaarlijks een introductiebezoek aan de bib. De kinderen krijgen dan ook een bibkaart mee.
Kleuters brengen ook nog een bezoek aan de bib n.a.v. de voorleesmarathon met het 1ste, 2de en 6de
leerjaar, …

