
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

13 oktober 2020 om 20u.  
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde Lokale Gemeenschap 
  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 2021-2022 
We hanteren dezelfde aanpak als vorig jaar. Alle voorwaarden van de overheid zijn gevolgd. 
De tijdlijn werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad. Na goedkeuring van de schoolraad wordt het 
overgemaakt aan de commissie voor leerlingenrechten. 
 
De schoolraad besluit de tijdlijn goed te keuren. 
 
 
Huishoudelijk reglement 
Aanpassing art.2 van HR (mail dd. 3 juli 2020) 
Voorstel tot wijziging 
Artikel 2 
De geleding ouders wordt samengesteld door het organiseren van verkiezingen onder alle ouders.  
De geleding personeel wordt rechtstreeks aangeduid vanuit de pedagogische raad. 
De geleding van de lokale gemeenschap wordt aangeduid door coöptatie. 
 
Motivatie:  
De ouderwerking had graag de vertegenwoordiging van de ouders vanuit hun leden voorgedragen om een 
brug te creëren tussen de ouderwerking en de schoolraad. 
De verkiezingen kunnen zich echter o.w.v. het participatiedecreet niet enkel beperken tot de leden van de 
ouderwerking. Ieder ouder heeft namelijk wettelijk het recht om zich kiesbaar op te stellen. 
 
De juridische dienst van het OVSG werd geconsulteerd. 
 
De schoolraad hecht zijn goedkeuring aan bovenvermelde wijziging van artikel 2 van het huishoudelijk 
reglement. 
 
Verkiezingen 
Organisatie verkiezingen schoolraad 2021-2025 



Het gemeentebestuur staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de schoolraad. 
Een oproep tot kandidaten zal worden georganiseerd. In maart 2021 zal de verkiezing plaatsvinden. De 
nieuwe samenstelling van de schoolraad gaat van start op 1 april 2021 en zal eindigen op 31 maart 2025. 
 
De ouderwerking werd hiervan in kennis gebracht zowel via mail als tijdens de laatste vergadering van de 
ouderwerking tijdens de variaronde. 
 
In tussentijd hoeven Tinne Krijnen en Raymond Reynaert (zie punt 10 van dit verslag) niet vervangen te 
worden.  
Het verkiezingsreglement dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, werd goedgekeurd. 
 
Namiddagspeeltijd  
Verschuiven van namiddagspeeltijd 
Voorstel om de speeltijd tussen de laatste 2 lesuren te verplaatsen naar het laatste kwartier van de 
namiddag. 
 
Dit punt werd reeds behandeld in de personeelsvergadering en via het vakbondsoverleg. 
 
Argumenten voor: 

- Lessen hoeven niet onderbroken te worden. (Er kan wel een bewegingsmoment ingelast worden) 
- Het vormen van de rijen verloopt vlotter. 
- Leerkrachten LBV hoeven niet over en weer te komen (leslokalen op een ander locatie) 
- Tijdens de epidemie zorgt het voor minder handenwasmomenten, wat momenteel lestijdverlies met 

zich meebrengt. 
- De lessen Muvo moeten niet onderbroken worden. Na voorstelling van het project door de 

leerkracht aan de leerlingen starten ze met hun opdracht. Helaas betekent dit in de praktijk meestal 
dat ze na een zeer korte periode al terug moeten stoppen o.w.v. de speeltijd. De kinderen zijn dan 
o.a. net bezig met verf, lijm e.d. Opkuisen en opbergen van het materiaal en handenwassen voor de 
speeltijd en het terug uitpakken van het materiaal na de speeltijd zorgt voor veel tijdverlies. 

- Ook tijdens de lessen W.O. worden de leerlingen soms uit een verhaal getrokken. 
 

Argumenten tegen: 
- Mogelijks is 100 min les aan één stuk te moeilijk voor de leerlingen om hun aandacht er bij te 

houden. (spanningsboog) 
 
Er werd in het verleden reeds een peiling gedaan bij de leerkrachten en de meerderheid was er wel voor te 
vinden. 
Er werd navraag gedaan bij de juridische dienst van het OVSG. Zij wijzen er op om zeker ook te kijken naar 
het belang van de leerlingen en niet louter naar organisatorische voordelen voor leerkrachten. Maar dat 
argument wordt ontkracht door het feit dat er meer lestijd overblijft dat de leerlingen ten goede komt en 
een bewegingsmoment in de klas zorgt evengoed voor de nodige afwisseling en gezondheidsvoordeel. 
 
In de 2 scholen in Hemiksem hebben dit reeds geruime tijd ingevoerd en het wordt daar positief ervaren 
door zowel de leerkrachten als de leerlingen. We mogen echter niet enkel afgaan op een ervaring binnen 
een andere school. Iedere school heeft zijn eigen noden en werkwijze. We dienen dit voor onszelf goed te 
evalueren.  
 
Als het wordt ingevoerd, dient het schoolreglement aangepast te worden. Een schoolreglement mag 
gedurende een schooljaar niet gewijzigd worden tenzij de regelgeving het verplicht. 
 



De leerkrachten zijn niet vrij tijdens deze laatste 15 min speeltijd, maar worden verwacht nog op school 
aanwezig te zijn. Het zou dan enkel gaan om het verleggen van hun koffiepauze. Ze hoeven niet allen 
aanwezig te zijn op de speelplaats voor toezicht. Het toezicht wordt via een rooster bepaald zoals nu reeds 
gebeurt. 
Aan het einde van de schooldag dienen alle leerkrachten aanwezig te zijn voor een vlot verloop van de 
schoolorganisatie. Verleggen van de namiddagspeeltijd betekent geen werkduurvermindering. 
 
Conclusie: Er zal samen met de beleidscoördinatoren besproken worden wanneer een proefperiode kan 
worden opgestart. Dit kan best gebeuren tijdens de corona epidemie omdat handenwassen momenteel 
bijkomstig extra tijd en druk legt op de leerkrachten. Deze proefperiode zal dan geëvalueerd worden. Als een 
overgrote meerderheid van het personeel het positief ervaart, dan kan dat officieel ingevoerd worden vanaf 
volgend schooljaar. De aanpassing in het schoolreglement verloopt dan gelijk met een nieuw schooljaar. 
Of er eventueel, indien nodig, een onderscheid kan gemaakt worden tussen de kleine en grote Cade zal eerst 
juridisch moeten nagevraagd worden. 
 
 
Investeringen 

- Speelplaats vergroening della Faillelaan: werkgroep hierrond werd opgestart, maar kans bestaat dat 
dit nog wordt uitgesteld o.w.v. andere prioriteiten. 

- Vernieuwing schoolpoorten: De schoolpoorten die nog niet werden vervangen, zullen in 2021 
worden vernieuwd. 

- Nieuwbouw kleuterschool: Als alles goed loopt, bestaat de kans dat we in 2021 een eerste steen 
kunnen leggen. 

- Renovatie sanitair gebouw grote Cade. 
- Vernieuwing van turntoestellen en turnmaterialen. 
- Renovatie dakrand afdaken grote Cade 

 

 
Schoolreglement + schoolbrochure 2020-2021 
Werd door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
Vooral de aanpassing van het artikel inzake de vormen van religieuze symboliek heeft enige gevolgen 
gekend. De verwoording ‘religieuze symboliek’, aangebracht door Winibert Segers waarvoor dank, opende 
een deur voor gesprek met de betrokken partijen. Alle betrokkenen kunnen zich vinden in deze beslissing. 
Niemand voelt zich daarbij benadeeld en tonen begrip. 
 
De gemeenteraad applaudisseerde voor het ganse Cade-team voor hun aanpak in tijdens de coronacrisis.  

 
Kostprijs Extra-murosactiviteiten 
Opnieuw een lichte stijging moeten doorvoeren: 

- Bosklassen 5de leerjaar naar ‘De Bosberg’ Houthalen: 175 euro 
- Bosklassen 6de leerjaar naar ‘De Bosberg’ Houthalen: 169 euro (prijs van vorig schooljaar kon voor 

deze leerlingen behouden blijven) 
- Boerderijklassen 4de leerjaar naar ‘de Bonte Beestenboel’ Wortel: 110 euro (prijs van vorig 

schooljaar kon voor deze leerlingen behouden blijven) 
- Boerderijklassen 3de leerjaar naar ‘de Bonte Beestenboel’ Wortel: 130 euro 

 
Leerlingenaantal  

    september 2019      september 2020 
 
1-2-3  90 - 100 - 86 = 276         100 – 88 – 98 = 286 
4-5-6  94 - 100 - 85 = 279 86 – 94 – 101 = 281      



kleuters    48     37      
totaal                            603   604                         
 

We verwachten nog instappers in de kleuterschool waardoor het eindgetal ook zal eindigen rond 48. 
 

 

Ontslag Raymond Reynaert 
Bedankt Raymond voor je jarenlange inzet voor de school. Je was een vast waarde en meerwaarde in onze 
schoolraad. 
Er zal hem een attentie worden aangeboden vanuit het bestuur. 
 
Data volgende vergaderingen 
-dinsdag 9 feb 21     
-dinsdag 8 juni 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


