
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

09 februari 2021 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 

 
 
Verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd 
 
Leerlingenaantal  

 

Aantal lln. KS LS 

Feb. 2017 55 546 

Feb. 2018 54 535 

Feb. 2019 54 544 

Feb. 2020 49 556 

Feb. 2021 44 566 

 
         leerlingentelling februari 2020  leerlingentelling februari 2021 
         91-98-88 = 277 in 1-2-3   100-88-99 = 286 in 1-2-3 
         94-100-85 = 279 in 4-5-6   86-93-101 = 280 in 4-5-6 
         49 kleuters    44 kleuters           
         Samen 605 leerlingen   Samen 610 leerlingen 
 
De voorspelling voor volgend jaar is nog positief. Er wordt een instroom van ongeveer 75 kleuters uit de 
Parochiale kleuterschool verwacht. Helaas zijn de eerste en tweede kleuterklassen van de Parochiale 
kleuterschool minder bezet, dus de daarop volgende jaren zullen we een kleinere toestroom mogen 
verwachten. 
 
Kris wil een nauwe samenwerking aangaan met de toekomstige directeur van de Parochiale kleuterschool 
om die school te promoten. Dit is voor beide scholen van belang. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijvingen voorrangsgroepen  

 

 
 
Eerste leerjaar:  (100 vrije plaatsen) 
13 Cade kleuters stappen over naar 1e lj.  
+/- 75 kleuters kunnen van PKS komen.  
 
We merken de laatste tijd dat we meer instromers krijgen van elders. Hopelijk komt dat zo tegemoet in 
het lagere leerlingenaantal in de Parochiale kleuterschool. 

 
 
extra-muros 20-21 

Bosklassen 6de leerjaar:  19 t.e.m. 23 april 2021 in Houthalen 
Bosklassen 5de leerjaar:  26 t.e.m. 30 april 2021 in Houthalen  
Boerderijklassen 3de leerjaar: 3 t.e.m. 5 mei 2021 in Wortel. 

 
Helaas is het momenteel nog koffiedik kijken of dit kan doorgaan. Er wordt ondertussen nog voor een 
alternatieve datum gezocht in het najaar, mochten deze activiteiten noodgedwongen uitgesteld moeten 
worden. (leerkrachten van het 4e en 6e leerjaar zijn dan bereid om uitzonderlijk weer de leerlingen te 
begeleiden tijdens deze uitstappen.) 

 
Infodag lagere school 23 jan. 2021 

Was een aangepast coronaconcept. Er werd een film gemaakt door team 1, meester Gert en meester 
Dirk. Samen met alle andere info rond aanmelden en inschrijven werd dit op de homepage van de 
website geplaatst. Ouders vonden er ook een online vragenformulier waarop ze vragen konden delen. 
Deze werden door de school dan beantwoord. 
Er waren ook 2 avonden met een online Meetmoment waarop het team het eerste leerjaar voorstelde 
en ouders hun vragen en zorgen konden afvuren. Dit werd heel erg gesmaakt door de ouders.  

 
Infodag kleuterschool 6 feb. 2021 

Ook hiervoor werd de alternatieve formule zoals bij het eerste leerjaar uitgewerkt. 
 
Afscheid An Permentier 

An Permentier liet weten sinds kort deel uit te maken van de schoolraad in school LAB. Hierdoor kan zij 
de geleding ouders binnen onze schoolraad niet meer vertegenwoordigen. Helaas is het zetelen in beide 
schoolraden volgens het huishoudelijk reglement onverenigbaar is. 
We zijn ervan overtuigd dat zij daar van even sterke waarde kan zijn zoals we dat de voorbije jaren in 
Cade hebben kunnen ervaren. 
Bedankt An voor al je positieve inbreng binnen onze schoolraad. 



An bedankt alle leden voor de fijne samenwerking. Ze heeft de werking van de schoolraad geapprecieerd 
en vond het fijn ook zo ‘de andere kant’ van Cade te leren kennen. 

 
 
Investeringen 

 Chromebooks 
Er zullen voor elke schoolvestiging Chromebooks worden voorzien. 
Na: 
- implementatie van de Chromebooks,  
- professionalisering hierin bij het team 
- evaluatie rond werking en ervaringen  
zal dit verder worden uitgebouwd tot 50 Chromebooks per lagere schoolvestiging. 

        Kris bedankt hiervoor de medewerkers van de gemeente die dit mee hebben mogelijk gemaakt. 
        Momenteel worden de laatste voorbereidingen voor de aankoop afgerond samen met de IT-
        deskundige van de gemeente. 
 

 Wifi4EU 
De Europese Commissie is in 2018 gestart met het WiFi4EU-project. Dat project voorziet 
subsidies voor gratis wifihotspots in lokale gemeenschappen. 
Het project wil alle burgers de kans op goede internetverbinding geven door het uitrollen van 
gratis wifiverbinding van goede kwaliteit op bepaalde openbare plaatsen, zoals pleinen, parken, 
bibliotheken, musea enzovoort. 
Het project kan ook in onze gemeente een meerwaarde betekenen en digitale inclusie 
stimuleren. De gemeente Aartselaar is mee op deze kar gesprongen. De Europese Commissie 
staat enkel in voor de betaling van het materiaal en de installatiekosten. 
Al het voorbereid werk werd door de het technisch centrum gerealiseerd. 
Een voortreffelijke coördinatie verliep via de communicatiedienst van de gemeente. 
Nog even en dit is operationeel. 

 
 Nieuwbouw kleuterschool: 

We bekijken de optie om als tussentijdse locatie een pand te huren in de Buerstedelei. Indien het 
mogelijk zou blijken, dan blijven de kleuters in dezelfde straat naar school gaan en behouden we 
zo het gevoel van een ‘wijkschool’. 

 
 Renovatie sanitair blok grote Cade 

Zal dit schooljaar worden gerealiseerd.  
 

 Vernieuwing alle resterende schoolpoorten 
Zal dit schooljaar worden gerealiseerd.  
 
Kris is het bestuur dankbaar dat er zoveel wordt geïnvesteerd in Cade. Mark merkt op dat het  
bestuur het gemeentelijk onderwijs hoog in het vaandel draagt en daardoor bereid is om te 
investeren in Cade. 

 
Verkiezingen schoolraad 21-25  

 
 Afvaardiging vanuit geleding pedagogische raad: 

Juf Martine en juf Elien zullen ook voor de periode 21-25 deel uitmaken van de schoolraad. 
 

 Afvaardiging vanuit de geleding lokale gemeenschap via coöptatie: 
Mevr. Christine Goor 



Er werd afgesproken haar mee uit te nodigen op de volgende vergadering van de schoolraad (8 
juni). 
 

 Verloop verkiezingen geleding ouders 
 

 
 
Op het moment van de vergadering zijn er nog maar 2 kandidaturen ingediend, beide vanuit de 
ouderwerking. Indien dit zo blijft, en er niet meer dan 2 kandidaten onder alle ouders van de school 
zijn, worden zij automatisch verkozen en hoeft er geen effectieve verkiezing te worden 
georganiseerd.  
 

kalender  
5 juni 2021 schoolfeest  

Ook hier is het nog niet zeker dat deze zal kunnen doorgaan o.w.v. de coronamaatregelen. 
Er wordt al gedacht aan een alternatief concept, maar we blijven nog wat terughoudend om iets 
concreet uit te werken.  
De medewerkers van het cultureel centrum zijn bereid om mee te werken aan een alternatief en 
gaan er eerstdaags mee over brainstormen. 
Voorziene risico = indien er last minute een uitgebreid schoolfeest moet geregeld worden, dan zal 
het moeilijk worden om het nodige materiaal te vinden. Ook de horeca zal dan druk bevraagd zijn. 
  

verlofdagen schooljaar 2021-2022 
Facultatieve verlofdagen: ma 04/10, vr 04/02 
Pedagogische studiedagen: vr 01/10 en ma 9/5 
 

volgende vergadering  
8 juni 2021 

 
 



varia 
Winibert bedankt het schoolteam voor zijn inzet tijdens deze crisisperiode. 
Mark vult aan dat hij enkel lof hoort spreken over de aanpak en werking van het schoolteam en bedankt 
op zijn beurt ook het schoolteam. 


