
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

13 oktober 2022 om 20u.  
 

Aanwezig:  Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde lokale gemeenschap 
  Christine Goor Afgevaardigde lokale gemeenschap 
  Gosse Corstiaensen Afgevaardigde ouders 
  Kris Kestens Directeur 
      Mark Vanhecke  Schoolbestuur (Schepen) 
  Martine De Keyzer Afgevaardigde pedagogische raad 
  Elien Peeters Afgevaardigde pedagogische raad 
  Kay Hargie Secretaris 
Verontschuldigd: Jana Van Thielen Afgevaardigde ouders 

 
 
Verslag vorige vergadering 
Het vorig verslag werd goedgekeurd. 
 
Schoolreglement + schoolbrochure 2022-2023 
Werd door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 
Kostprijs Extra-murosactiviteiten 

- Bosklassen 5de leerjaar naar ‘De Bosberg’ Houthalen: €180  
- Boerderijklassen 3de leerjaar naar ‘de Bonte Beestenboel’ Wortel: €130 

 
Kostprijs zwemmen  
Cade wil blijven inzetten op een doorgedreven zwemaanbod. Wekelijkse zwemlessen in 1-2-3, om de 14 
dagen in 4 en 1 keer/maand in 5-6. 
In de laagste leerjaren heeft dit een erg grote impact op de maximumfactuur. Kostprijs voor scholen van 
Hemiksem, Niel en Aartselaar- (investeerders in Dok3) is €3/leerling/zwembeurt van de klasgroep. Het 
gemeentebestuur deed reeds een sponsoring van €1/leerling/ zwembeurt van de klasgroep en heeft 
besloten om nog extra bij te springen in de max. factuur van de ouders door nog €1 extra te sponsoren. 
Hierdoor krijgen de lagere leerjaren ook extra ruimte voor andere activiteiten. 
We zijn het schoolbestuur hier erg dankbaar voor. 
 
Er wordt nog niet gestart met naar het zwembad fietsen i.p.v. met de bus. 
Dat wordt stilletjes aan opgebouwd door te fietsen naar de locaties waar extra sporten doorgaan. 
 
Er wordt ook gekeken naar een maximale bezetting van het zwembad, waardoor de jongere kinderen steeds 
met de oudere kinderen gaan zwemmen. Aangezien er reeds een busrit is voorzien voor de jongsten is het 
absurd om de oudsten niet mee te laten rijden. 
 
Lerarentekort 

- Vertrek van een zorgcoördinator 
- Druk op de eigen zorgwerking. 



- Kandidaten uit eigen team versus vooropgesteld profiel. We geven interne kandidaten evenveel kans 
als externe kandidaten ook al weten we dat dit reeds voor een volgende vacante plaats van een 
titularis gaat zorgen. 

- We hebben reeds verschillende sollicitaties ontvangen. Helaas zijn het merendeel reeds 
tewerkgesteld in andere scholen, sommigen zelfs binnen onze eigen scholengemeenschap.  
Ongewild wegsnoepen van andere scholen door lerarentekort wordt tendens. 

- Oproep naar vrijwilligers bij ouders en grootouders. Dit leverde vele reacties op. Zij kunnen helpen 
bij bv uitstappen, voorlezen, … 
 

Leerlingenaantal  
 

               september 2021  september 2022 
 
1-2-3    94 – 98 – 83 =   275  73 – 96 – 97   = 266 
4-5-6  101 – 85 – 83 =   269   84 – 100 – 83 = 267 
kleuters        37        35 
totaal                                581    568 
 
 
Aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 
Hierover kon nog niet veel verteld worden. De nieuwe richtlijnen zijn net ontvangen. Volgende week wordt 
er samengezeten met de parochiale kleuterschool en De Blokkendoos om de verdere strategie te bespreken. 
Indien er nog geen verplichting heerst om met een aanmeldsysteem te werken, is Cade voorstander van de 
huidige autonome manier van werken dat ouders toelaat voor de visie van een school te kiezen. 
De tijdslijn voor inschrijvingen is wel strikt bepaald door de overheid. 
 
Investeringen 

- Nieuwbouw kleuterschool verloopt op schema. 
7 okt. was er op de werf een meiboomplanting met de kleuters en aansluitend een infomoment voor 
ouders en buren. Er was een goede opkomst. 
We publiceren de bouwwerkzaamheden op de website van Cade. Je kan de vorderingen zo zelf 
opvolgen. 

- Renovatie sanitair gebouw grote Cade werd afgerond. Dit werd door onze technische dienst tijdens 
de maand augustus onder handen genomen. Het resultaat mag gezien worden. 

 
Data volgende vergaderingen 
-dinsdag 7 feb 2023     
-donderdag 15 juni 2023 
 
 


