
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

15 oktober 2019 om 20u.  
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde Lokale Gemeenschap 
  Tinne Krijnen Afgevaardigde Ouders 
  An Permentier Afgevaardigde Ouders 
  Kris Kestens Directeur 
      Mark Vanhecke  Schoolbestuur (Schepen) 
  Martine De Keyzer Afgevaardigde Pedagogische raad 
  Elien Peeters Afgevaardigde pedagogische raad 
  Kay Hargie Secretaris 
Verontschuldigd: Raymond Reynaert Afgevaardigde Lokale gemeenschap 

 
 
Verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd 
 
Aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 
Scholen die niet alle leerlingen die zich aanbieden voor een inschrijving kunnen inschrijven, zullen digitaal 
moeten aanmelden.  
Alle scholen die aanmelden zullen eenzelfde tijdslijn moeten volgen: 

 2 maart - 31 maart 2020: aanmeldingsperiode  

 30 april 2020: Uiterste datum waarop de resultaten van de aanmeldingen worden 
bekendgemaakt. 

 4 mei 2020 – 26 mei 2020: Periode waarin de gunstig gerangschikte leerlingen 
zich kunnen inschrijven. 

 29 mei 2020: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen 

 
 Vereenvoudiging aanmeldingsdossier 
Wie in het verleden wou aanmelden, moest een uitgebreid aanmeldingsdossier indienen bij de Commissie 
inzake Leerlingenrechten. Dit vervalt. 
Vanuit het secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten werden 3 standaarddossiers ter 
beschikking gesteld.  
Uiterlijk op 15/11/2019 moet aan de Commissie inzake Leerlingenrechten 
(commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be) gemeld worden welk standaarddossier de school verkiest. 
Indien gewenst wordt af te wijken van een standaarddossier, dan kan dit. 
Ook dan moet uiterlijk op 15/11 aan de Commissie inzake Leerlingenrechten gemeld worden op welke 
punten men wenst af te wijken. 

 
 standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het gewoon basisonderwijs 

volgens de ordeningscriteria: 
o afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats 
o toeval. 

 standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs 
volgens de ordeningscriteria: 
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o rangorde van keuze 
o afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats 
o toeval. 

 standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs 
volgens de ordeningscriteria: 

o afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats 
o rangorde van keuze 
o toeval. 

 
Cade zal wellicht kiezen voor standaarddossier A. 
 
Er dient nog gekozen te worden met welk digitaal systeem er gewerkt gaat worden.  
Er is ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij het LOP van Boom. Wellicht zal onze buurschool De 
Blokkendoos die keuze maken. 
Er is momenteel een onderzoek lopende of Cade verplicht eenzelfde aanmeldsysteem en bijgevolg zelfde 
type dossier dient in te dienen als GO! De Blokkendoos. Als dat het geval zou zijn, verkiezen beide scholen  
standaarddossier B. Beide besturen zijn erover eens dat ouders bewust moeten kunnen kiezen voor een 
schoolvisie dat het best aansluit bij hun wensen. Als we kiezen voor een regie door het LOP van Boom zijn 
we echter afhankelijk van de voorrangscriteria die zij kiezen, dit zou nadelig kunnen zijn. Het is daarom 
eerder aangewezen om autonoom te werken of samen te werken met GO!De Blokkendoos zonder LOP-
Boom. 
Een voordeel bij het aansluiten bij het LOP van Boom is de administratieve ontlasting. 
 
Schoolbus / Nabewaking kleuterschool 
De afschaffing van de schoolbus zorgde bij een aantal ouders voor organisatorische problemen.  
Zij konden hierdoor voor hun kind nl. geen gebruik meer maken van de voorschoolse opvang in Robbedoes.  
Er werd een gesprek gehouden tussen het schoolbestuur en de ouders.  
Ouders die zelf geen oplossing konden uitwerken, waren genoodzaakt om van school te veranderen.  
Het gemeentebestuur deed een extra inspanning om de naschoolse opvang tot 18u. te laten doorgaan i.p.v. 
17.30u.  
Een enkele ouder die voor haar kind nood had aan naschoolse opvang na 18u. was genoodzaakt een andere 
school te zoeken. Er zouden 2 personeelsleden voorzien moeten worden om 1 kind 1 uur langer op te 
vangen. Die extra personeelskosten waren niet te verantwoorden. 
 
Het verlies aan kleuters bij de start van het schooljaar werd tijdens de maand september bijna volledig 
ingehaald door nieuwe inschrijvingen. 
Voor het afschaffen van de schoolbus was bij de meeste ouders begrip. Het organiseren van de naschoolse 
opvang in de eigen kleuterschool wordt positief ervaren.  
 
Gemachtigde opzichters (GO’s) 
Er is hoge nood aan nieuwe GO’s om deze werking in de schoolomgeving overeind te houden. 
Buiten berichtgeving hierover via de pers, het gemeentelijke infoblad, de maandberichten, affiches aan de 
poort, …wordt nu samengewerkt met Wijkwerken. Zij zoeken mee naar mogelijke kandidaten. 
Het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker. 
Er zal onderzocht worden wat het sleutel tot succes blijkt in de gemeenten Niel, Schelle, Edegem,… waar er 
wel voldoende GO’s werkzaam zijn. 
An Permentier deed ter plaatse navraag bij een kennis => In de gemeente Puurs wordt dat vanuit de 
gemeente bezoldigd via Wijkwerken (= vroegere PWA). 
 
 
 



Speelplaats vergroening Carillolei 
Stand van zaken werd meegedeeld en bekeken op de speelplaats. Er is nog wel wat werk te verrichten, maar 
de grote werkzaamheden zijn gebeurd. Er dienen nog o.a. hagen geplant te worden, de “juf Sara-boom” zal 
nog worden geplant, met daarrond boomstammen om op te zitten, de glijbanen die er nu staan zijn tijdelijk 
en worden nog vervangen, er zal nog een brug gevormd worden,… 
De directie bedankte de ouders en leerkrachten die tijdens de zomervakantie mee de handen uit de 
mouwen hebben gestoken. 
De sterke, professionele ondersteuning van het technisch centrum van Aartselaar zorgde mee voor het 
slagen van dit project! 
 
Het zorgt wel voor meer vuil in de klassen. Er wordt voorgesteld om voor de buitendeuren roosters te leggen 
om het zand op te vangen. 
 
Het leerkrachtenteam had besloten om in het begin nog geen regels op te leggen omtrent het spelen en af 
te wachten tot er een duidelijk beeld gevormd werd over de noodzakelijke regels. 
Ondertussen zijn er wel enkele regels gevormd, bv. bij regenweer mogen de kinderen niet in het zandbak.  
 
Schoolpoort Carillolei 
3 okt. 2019 werd in de kleine Cade (vestiging Carillolei) een volgende nieuwe schoolpoort geplaatst. 
De komende jaren worden ook de andere poorten stelselmatig vervangen. 
Prioriteit zal gegeven worden aan de fietserspoort van de kleine Cade (Carillolei). Deze durft bij stormweer 
openwaaien. 
Dan blijven in de grote Cade (della Faillelaan) de fietserspoort, de ingang aan de Camiel Paulusstraat en het 
achterpoortje achteraan de bib nog over om te vervangen. 
 
Speeltuigen kleuterschool Buerstede 
Een aantal speeltoestellen die nog in erg goede staat zijn, worden van het sportcentrum overgebracht naar 
de kleuterschool. 
Aangezien het nieuw zwembad op de locatie van de speelterrein van het sportcentrum zal gebouwd worden, 
dienen die speeltoestellen een andere locatie te krijgen. De kleuterspeeltoestellen zijn nog zo goed als 
nieuw. 
(Het bestaande zwembad blijft open tot de nieuwe in gebruik wordt genomen, dan pas beginnen ze aan de 
afbraakwerken.) 
 
Schoolreglement + schoolbrochure 2019-2020  
Werd door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
Kostprijs Extra-murosactiviteiten 
Opnieuw een lichte stijging moeten doorvoeren: 

- Bosklassen van 4 t.e.m. 8 mei 2020 naar ‘De Bosberg’ Houthalen: 169 euro 
- Boerderijklassen van 11 t.e.m. 13 mei 2020 naar ‘de Bonte Beestenboel’ Wortel: 110 euro 

De prijs/kwaliteit waarvoor we betalen is echter nog steeds het voordeligst vergeleken met andere locaties. 
Deze prijzen zijn een onderdeel van de minder scherpe maximumfactuur (€ 440 over 6 jaren). 
 
Leerlingenaantal  

    september 2018   september 2019 
 
1-2-3  101 - 85 - 94 = 280 90 - 100 - 86 = 276   
4-5-6    98 - 87 - 78 = 263 94 - 100 - 85 = 279       
kleuters    51   48       
totaal                            594              603  

 



Momenteel blijven de aantallen stabiel. We schommelen steeds ergens tussen 585 en 613 leerlingen. 
De vergrijzing zorgt echter wel voor een daling in het aantal leerlingen in de parochiale kleuterschool, dat op 
termijn ook gevoeld kan worden in Cade. 
 
Data volgende vergaderingen 
- donderdag 20 feb. 2020    
- dinsdag 9 juni 2020 

 
 
Varia 
 
 Laatste jaar voor Tinne Krijnen 

Er dient een verkiezing te worden georganiseerd om haar voor 1 jaar te vervangen.  
Er zal een algemeen bericht worden uitgestuurd naar de ouders om zich kandidaat te stellen. 
Een jaar later vindt de algemene verkiezing van de leden van de schoolraad plaats. 

 
 Geplande investeringen 

 Start bouw nieuwe kleuterschool Buerstede voorzien in 2022. 
Er zullen containerklassen geplaatst worden. Eventueel worden deze geplaatst op het gemeentelijke 
speelterrein in de Buerstedelei. 

 
 Het sanitair van de grote Cade krijgt een grote opfrisbeurt. 

 
 Noodzakelijke onderhoudswerken aan o.a. de dakranden,… 

 
 Vervangen klascomputers, beamers, … 

 


