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1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd
2. Inschrijvingen voor 2020-2021
Stand op 2 juni 2020:
Kleuters
4 vrije plaatsen
1ste leerjaar
1 vrije plaats

4de leerjaar
12 vrije plaatsen

2de leerjaar
8 vrije plaatsen

5de leerjaar
3 vrije plaatsen

3de leerjaar
VOLZET

6de leerjaar
VOLZET

3. Infodag 2021
Lagere school: 23 jan. 2021
Kleuterschool: 6 feb. 2021
Tijdens de opendeurdag blijft de focus op het eerste leerjaar liggen, maar ook sport, extra
murosactiviteiten, pestbeleid, … zullen extra aandacht krijgen. Zo krijgen ouders een ruimer
beeld over de ganse school. Dit bleek dit schooljaar een nieuwe gesmaakte formule.
4. Lestijdenpakket volgend schooljaar
KS
LS
19-20
84 lt
706 lt
20-21
77 lt
722 lt
De daling in het aantal lestijden voor de kleuterschool is te wijten aan iets minder
ingeschreven kleuters op datum van de teldag 1 feb.

Lestijden lerarenplatform: nog niet gekend.
Deze worden berekend n.a.v. het behaalde inzetbaarheidspercentage binnen de
scholengemeenschap tussen 1 oktober en 30 juni. Dit schooljaar werd we het gewenste
percentage van 85% meer dan bereikt. We hopen dan ook op een stijging in deze lestijden
voor 20-21 te kunnen rekenen.
In de praktijk heeft Cade dit schooljaar weinig beroep kunnen doen op leerkrachten uit het
lerarenplatform. Dit komt omdat de vervangnoden in andere scholen uit onze gemeenschap
hoger lagen en deze platform lestijden aldus daar werden ingezet.
Lestijden aanvangsbegeleiding: nog niet gekend.
Dit schooljaar waren ons 6lt toegekend. We rekenen op een status quo volgend schooljaar.
Hiermee konden zowel startende leerkrachten als leerkrachten die een andere functie zijn
gaan uitoefenen extra begeleiding krijgen.
5. Schoolreglement 2020-2021 + schoolbrochure
Het schoolreglement 2020-2021 en het schoolbrochure werden meegestuurd met de
uitnodiging. De aanpassingen werden overlopen.
Tijdens de toelichting werden enkele zaken verder verduidelijkt of rezen bijkomende vragen.
Deze hoeven niet opgenomen te worden in het schoolreglement of -brochure, maar worden
in het verslag ter info meegedeeld:









Vijfjarigen dienen vanaf volgende schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig te zijn
(leerplicht). Er is echter geen doktersattest verplicht bij afwezigheid.
Er werd navraag gedaan bij de juridische dienst of er voor de leerplichtige leerlingen in
het kleuteronderwijs levensbeschouwelijke vakken dienen te worden gegeven. We
hebben nog geen antwoord op onze vraag ontvangen.
De sportraad heet voortaan schoolsportraad om verwarring te voorkomen met de
gemeentelijke sportraad.
Er zal hoogstwaarschijnlijk geen cijferrapport gegeven worden aan het eind van dit
schooljaar.
De ouders zullen uitgenodigd worden om eventueel een digitale oudercontact bij te
wonen.
De data van de oudercontacten van begin volgend schooljaar zullen gewijzigd worden
o.w.v. het feit dat er wordt geschat dat het 1 tot 2 maanden gaat duren alvorens de
leerkrachten alle informatie/leerachterstand van dit schooljaar hebben ingehaald.
Daarna zal pas een duidelijk beeld kunnen geschetst worden van hoe het kind evolueert.
(Nog aan te passen op p. 15 van het schoolbrochure)
Tinne Krijnen staat in het brochure nog vermeld als lid van de schoolraad. Zij is echter
ontslagnemend. Er is nog geen vervanger gekend.
De verkiezingen voor de schoolraad vinden pas plaats voor schooljaar 21-22. Een
vervanger voor Tinne kan bijgevolg zonder verkiezingen aangeduid worden uit de leden
van de ouderwerking. (De juiste werkwijze zal door de directeur meegedeeld worden aan
de ouderwerking)

BESLUIT: De schoolraad hecht zijn goedkeuring aan het schoolreglement en -brochure 20202021, mits aanpassing van de data van het oudercontact en verwijdering van de gegevens
van mevrouw Tinne Krijnen als lid van de schoolraad.
Het aangepaste schoolreglement en –brochure zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
6. Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst CLB
Toelichting inhoud van de samenwerkingsovereenkomst.
De schoolraad geeft een gunstig advies over de gemaakte samenwerkingsafspraken en acht
een verderzetting van de vertrouwde samenwerking met clb Het Kompas zinvol.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ook nog worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Initiatief voor het jaarlijks evaluatiemoment ligt vanaf dit schooljaar bij de school en niet
meer bij het CLB. Dit wil zeggen dat we zelf een gespreksleidraad dienen op te stellen i.p.v.
dat deze ons door het CLB aangeboden wordt. De zorgcoördinatoren bereiden dit voor en
volgen dit nauw op.
Het evaluatiemoment staat gepland op maandag 29 juni.
7. Scherpe maximumfactuur schooljaar 20-21
Door toepassing van de nieuwe index met afronding:
 blijft de scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs € 45
 blijft de scherpe maximumfactuur voor het lager onderwijs € 90.
 stijgt de minder scherpe maximumfactuur (maximumfactuur voor meerdaagse
uitstappen) van €440 naar €445 aan het einde van het lager onderwijs.
8. Renovaties/investeringen
- stand van zaken speelplaatsvernieuwing
Het concept is af. Alle gewenste onderdelen werden geïmplementeerd. Enthousiaste
leerkrachten blijven verbetervoorstellen indienen. De mogelijkheid blijft altijd bestaan om
eventuele aanpassingen aan te brengen.Tijdens de keuring van het speelterrein, uitgevoerd
door onze preventieambtenaar, werd het advies gegeven om nog een extra laag van 5cm
houtschors bij te leggen. We hebben nl. 2/3 van het zandbak vervangen door boomschors.
Een welgemeende dankjewel aan iedereen die dit project heeft helpen realiseren, zowel
financieel, planmatig als het fysiek aanleggen. Er werd een houten bordje bijgeplaatst
waarop de logo’s van alle sponsors staan.
- renovatie sanitair blok grote Cade
- vernieuwing overige schoolpoorten
Beide projecten werden in het meerjarenplan voorzien in 2020. Door de Coronacrisis durven
we over de timing echter geen garantie meer te bieden. Zowel qua uitvoering als budget zou
door de Coronacrisis helaas uitstel mogelijk zijn.
- Wifi in kleine Cade.
Het schoolbestuur is erin geslaagd om via de Europese unie gratis wifi ter beschikking te
krijgen. (project Wifi4EU) Een voorwaarde om hiervan gebruik te mogen maken is wel dat
een deel van de wifi als gratis hotspot aan de burgers wordt opengesteld. Er zullen
verscheidene accesspoints geïnstalleerd worden zodat de wifi van Cade en de openbare
hotspot gescheiden blijven om de informatiebeveiliging te kunnen garanderen. De
implementatie is voorzien tijdens de zomer zodat het vanaf september 2020 beschikbaar zal
zijn.
9. Verlofdagen en pedagogische studiedagen 2020-2021
Verlofdagen
Pedagogische studiedagen
5 okt. 2020
27 nov. 2020
5 maart 2021
12 mei 2021
10. Nascholingsbeleid
27 nov. 2020
Over het muurtje kijken bij andere scholen rond co-teaching, teamteaching, BuBao, … via een
vooraf bepaalde focus. Nadien ervaringen met elkaar delen.
12 mei 2021

Studiedag waarin lkrn zich verder kunnen verdiepen in nieuwe wiskundemethode De
Wiskanjers. (Ervaringen delen/ lessen bespreken/ moeilijkheden bespreken/ Platform
Scoodle Play verkennen)
Wondverzorging en reanimatie/gebruik AED-toestel via Rode Kruis om hartveilige school te
blijven (10% personeel met geldig brevet): opfrissingscursus voor LO-LBV-adminbeleidspersoneel.
11. Kalender:
 receptie en proclamatie 6de leerjaar wordt verzet naar 27 aug. 2020
 boerderijklassen 3de leerjaar: van 3 tot 5 mei 2021 naar ‘de Bonte Beestenboel’
 Dit schooljaar konden de boerderijklassen o.w.v. de Coronacrisis niet doorgaan.
Uitzonderlijk hebben we een overeenkomst met de uitbaters van ‘de Bonte
Beestenboel’ en met de leerkrachten van het 4de leerjaar om de huidige leerlingen
van het derde leerjaar toch nog de kans te geven om op boerderijklassen te gaan Dit
zal doorgaan van 23 tot 25 sept. 2020.
 Bosklassen 5de leerjaar: van 26 tot 30 april 2021 naar ‘De Bosberg’
We bekijken of de leerlingen die nu in het 5de leerjaar zitten ook volgend schooljaar
nog bosklassen kunnen beleven. Zij konden dit schooljaar o.w.v. de Coronacrisis niet
gaan. Er zal dan ook uitzonderlijk een bosklassen doorgaan in het zesde leerjaar. Dit
zou kunnen in de week van 19 tot 23 april 2021. Er dient hierover eerst nog een
overleg met het personeel plaats te vinden alvorens we kunnen communiceren naar
de ouders.
12. Vergaderdata volgend schooljaar
Voorstel:
dinsdag 13 okt 20

dinsdag 9 feb 21

dinsdag 8 juni 21

13. Varia


An zetelt eveneens in de schoolraad (pedagogische raad) van de school waar zij
tewerkgesteld is. Ze vroeg of dat onverenigbaar is met het zetelen in deze schoolraad.
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad werd geraadpleegd. Het is niet
onverenigbaar. De school is ook te ver buiten de regio gelegen om belangenconflicten te
veroorzaken.



Tinne sluit hiermee haar werking binnen de schoolraad af. Ze wenst iedereen te
bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.



Er zal geen zomerschool (zoals voorgesteld in de media als gevolg van de Coronacrisis)
georganiseerd worden door Cade. De leerlingen die je daarmee zou moeten bereiken
omdat ze tijdens de periode van afstandsleren een mogelijke leerachterstand hebben
opgelopen, zal je niet kunnen bereiken. Ze hebben tijdens de voorbije 3 maanden geen
werk gepresteerd. Ze gaan dat in de vakantie ook niet willen doen.
De richtlijnen geven aan dat er 2 weken zomerschool zou kunnen georganiseerd worden,
maar dat het grotendeels spelactiviteiten zijn met enkele lesmomenten. Daarmee haal je
leerachterstand niet in. Er zal in het begin van volgend schooljaar maximaal ingezet
worden om eventuele leerachterstand in te halen.
De meeste leerjaren gaven aan dat ze op schema zitten en dat er theoretisch geen
achterstand is. Het zal neerkomen op het gebrek aan herhaling van de leerstof. Mogelijks
is de nieuwe leerstof bij de leerlingen niet goed blijven hangen.



De instructiefilmpjes die leerkrachten tijdens de periode van afstandsonderwijs voor hun
leerlingen maakten, zullen volgend schooljaar opnieuw gebruikt worden. Dit geeft de
leerkracht extra differentiatiemogelijkheden.

