
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

20 februari 2020 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 
  Raymond Reynaert Afgevaardigde Lokale gemeenschap 

 
 
Verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd 
 
Leerlingenaantal  

 

Aantal lln. KS LS 

Feb. 2016 57 544 

Feb. 2017 55 546 

Feb. 2018 54 535 

Feb. 2019 54 544 

Feb. 2020 49 556 

 
leerlingentelling februari 2019                 leerlingentelling februari 2020 
101-86-93 = 280 in 1-2-3                           91-98-88 = 277 in 1-2-3 
100-87-77 = 264 in 4-5-6  94-100-85 = 279 in 4-5-6 
54 kleuters            49 kleuters  
Samen 598 leerlingen    Samen 605 leerlingen  
 
Inschrijvingen voorrangsgroepen (op 14 feb.) 
 
De voorrangsregels zijn van toepassing op de broers en zussen van de leerlingen van Cade, alsook de 
kinderen van personeelsleden.  
 

Kleuterschool: (25 vrije plaatsen) 
6 kleuters ingeschreven met voorrang 
= 19 vrije plaatsen  

 
Eerste leerjaar:  (100 vrije plaatsen) 
16 cade kleuters stappen over naar 1e lj.  
45 lln. ingeschreven met voorrang  
= 39 vrije plaatsen 



Een voorzichtige voorspelling op basis van het aantal kleuters in de 3e kleuterklas van de Parochiale 
kleuterschool, schatten we op een volle bezetting van het 1e leerjaar. 
 
Voor de volgende jaren verwachten we een daling in het aantal inschrijvingen. Dit is te wijten aan een lager 
geboortecijfer. Aartselaar is een vergrijzende gemeente.  
 
Hoofddoeken 
Een verbod laten we graag opnemen in het schoolreglement 20-21 en in het AR. 
Als voornaamste motivatie vinden wij dat neutraliteit voorop moet staan in het onderwijs. Wij willen dan 
ook geen levensbeschouwelijke tekens in onze scholen. 
Zo hangt er in de klassen geen kruisteken boven de deur, wordt er geen kruisteken gemaakt voor het 
middagmaal, ... 

 
Visie OVSG 
Omwille van de autonomie van het schoolbestuur heeft OVSG hier geen expliciete visie over, maar verwijst 
ovsg naar hun info over neutraliteit en actief pluralisme op hun website (zie 
https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/beginselverklaring-neutraliteit ), o.a. de leidraad (zie 
https://www.ovsg.be/ovsg/sites/default/files/leidraad-actief-pluralisme-op-school.pdf ). 
Een verbod op het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens kan vanuit de 
neutraliteitsverplichting opgelegd worden aan het personeel van een gemeentebestuur. 
Het behoort tot de autonomie van het schoolbestuur om hierin een keuze te maken. 

 
Uit het AR van een andere naburige gemeenteschool 
Bijzondere verplichtingen 
De leermeesters/leraars levensbeschouwelijke vakken mogen tekenen van geloofsovertuiging vertonen 
tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken. Alle andere personeelsleden, maar ook de 
leermeesters/leraars levensbeschouwelijke vakken als die een andere functie opnemen, mogen dit niet. 
Alle personeelsleden mogen noch tekenen dragen van politieke overtuiging, noch de leerlingen gebruiken 
voor politieke, filosofische en/of ideologische doeleinden. 
 
Dit is ook van toepassing op de leerlingen en wordt opgenomen in het schoolreglement. 
 
Het is van belang om de bewoording in het reglement zo algemeen mogelijk te houden, zodat geen enkel 
geloofsovertuiging geviseerd wordt: bv. vormen van religieuze symboliek. 
 
 
extra-muros 19-20 
Bosklassen 5de leerjaar:  4 t.e.m. 8 mei 2020 in Houthalen 
Boerderijklassen 3de leerjaar: 11 t.e.m. 13 mei 2020 in Wortel. 
 
 
Infodag lagere school 25 jan. 2020 
Was een nieuw concept. Focus lag nog op het openstellen van de eerste leerjaren, maar ook andere 
leerjaren, sport op school, sociale vaardigheden en de levensbeschouwelijke vakken werden in de Carillolei 
voorgesteld. Ouders waren enthousiast over de warme ontvangst door het team. 
 
Daar waar in het verleden sommige mensen enkel naar de infodag kwamen om hun kind in te schrijven, 
waren de mensen nu aanwezig om de school te leren kennen. Ze wilden de visie van de school kennen. 
 
 
 



Infodag kleuterschool 8 feb. 2020 
Er kwamen opvallend meer mensen naar de infodag dan anders. Ook meer ouders uit buurgemeenten 
(Hemiksem, Niel) 
 
Samenstelling scholengemeenschap sOm 
Mogelijke toetreding GBS De Klim Schelle tot sOm 
De officiële vraag naar de schoolbesturen van de sOm-scholen alsook het collegebesluit dat GBS De Klim 
willen toetreden tot scholengemeenschap sOm is toegekomen. 

 
Bespreking officiële vraag van Schelle. 
Motivatie toetreding GBS De Klim. 
-Basisschool De Klim uit Schelle (ongeveer 400 lln) heeft interesse om toe te treden tot de sOm vanaf 
september 2020.  
Deze gemeenteschool maakt sinds de opstart van scholengemeenschappen deel uit van 
scholengemeenschap KLS (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Schelle) 
Het schoolbestuur van Schelle en ook de directie van GBS De Klim zijn vragende partij om toe te treden tot 
sOm. Ook qua geografische ligging is dit een logische stap nu de mogelijkheid tot het vormen van nieuwe 
gemeenschappen zich aanbiedt. 
Verkennende gesprekken tussen directies De Klim en Cade verliepen positief. Net voor de kerstvakantie 
maakten alle sOm-directies met hun mogelijk nieuwe partner kennis. 

 
Via de toekenning van stimuluspunten wordt de samenwerking binnen de scholengemeenschap 
gestimuleerd. 

 
Sinds vorig schooljaar is GBS Niel weggevallen uit scholengemeenschap sOm.  
Door het wegvallen van GBS Niel uit sOm, dreigt in de toekomst het aantal leerlingen in de 
scholengemeenschap onder 1800 leerlingen te dalen.  
Elke scholengemeenschap heeft jaarlijks recht op een stimulus. De grootte van deze stimulus is afhankelijk 
van het aantal regelmatig gewogen leerlingen dat de scholengemeenschap telt. Onderstaande tabel 
vermeldt hoeveel punten stimulus een scholengemeenschap krijgt. 
 

Aantal gewogen leerlingen  Stimulus  

900 - 1349  66  

1350 - 1799  91  

1800 - 2699  126  

2700 - 3599  192  

 
De samenwerkingsovereenkomst van 6 jaar van de huidige gemeenschap eindigt eind dit schooljaar.  
De huidige sOm-scholen willen hun samenwerking graag verderzetten, maar zijn op zoek naar een extra 
partner opdat het aantal gewogen leerlingen binnen de gemeenschap >1800 zou blijven en het nodige 
aantal stimuluspunten kan blijven gegenereerd worden.  



Enkel met een stimulus van 126 ptn. kunnen huidige samenwerkingsstructuren en beleidskeuzes verdergezet 
worden. Zowel op vlak van zorgwerking, ICT-ondersteuning als administratieve is dit noodzakelijk en moet 
het draagvlak gewaarborgd worden. 
 

Aangezien directie Cade de coördinatie van de gemeenschap op zich neemt, geldt Cade als coördinerende 

school van de sOm en werd een voorafname van 21 ptn afgesproken. 21 punten zijn ongeveer 6 lesuren per 

week. 

 
Toelichting tijdlijn 
 
Reeds gebeurd: 

1) Bereidheid  
2) Intentie bekendmaken aan de leerkrachten tijdens een personeelsvergadering. 
3) Officiële vraag tot toetreding van Schelle. 
4) Adviesverlening door beheerraad 

Zij gingen principieel akkoord. Er dient eerst nog een onderzoek te gebeuren omtrent het gevolg 
voor personeelsleden. Maar de effecten op personeel, indien de stimuluspunten verminderd zouden 
worden, gaan zwaarder doorwegen dan een eventuele verschuiving van een enkel personeelslid. 

5) De vakorganisaties van de scholengemeenschap werden geïnformeerd. 
 
Nog uit te voeren: 

6) Verslag van beheerraad laten bekrachtigen door het schepencollege. 
7) Het besluit van het schepencollege voorleggen aan het personeel. 
8) Het besluit van het schepencollege voorleggen aan de schoolraad. 

Hiervoor wordt gevraagd om op 21 april een digitale vergadering van de schoolraad te laten 
plaatsvinden. (Unaniem akkoord) 

9) Het besluit van het schepencollege voorleggen tijdens een ABC (vakbondsoverleg binnen Cade) 
10) Verslag van de schoolraad + verslag van de ABC bekrachtigen door de gemeenteraad. 
11) Gemeenteraadsbesluit overmaken aan het agentschap voor onderwijsdiensten voor 15 juni 2020. 

 
 
Kalender  
27 maart 2020 Quiz schoolsportraad 
6 juni 2020 schoolfeest  
 
Verlofdagen schooljaar 2020-2021 

 Facultatieve verlofdagen: ma 5/10, vr 5/03 
 Pedagogische studiedagen Cade: nog niet definitief bepaald. 

 
 
Volgende vergadering  

9 juni 2020 
 
Varia 
De leden van de schoolsportraad (ouders en leerkrachten) lieten weten dat zij met de opbrengst van hun 
jaarlijkse vlaaienslag, kerstrun en quiz haast alle speeltoestellen zullen aankopen waarvan de leerlingen 
droomden. Zo komen er op de speelplaats in de kleine Cade een buitenkeuken, een toren, voederhuisjes, 
een rustige ruimte, stapstenen, ... allemaal gemaakt uit duurzaam Robiniahout. Ook het gemeentebestuur 
blijft dit vergroeningsproject mee vorm geven en zal o.a. een houten brug aankopen die beide heuvels met 
elkaar verbindt. 



Het fijne aan dit project is dat de opbrengst van de activiteiten van de schoolsportraad zichtbaar is. Het geeft 
de ouders een gevoel dat er iets met hun geld gebeurt.  
O.w.v. die reden wensen we een van de toestellen te laten graveren met een dankwoord aan de 
schoolsportraad. 


