
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

8 juni 2021 om 20u.  
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde lokale gemeenschap 
  Christine Goor Afgevaardigde lokale gemeenschap 
  An Permentier Afgevaardigde ouders 
  Jana Van Thielen Afgevaardigde ouders 
  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 

 
 
Verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd 
 
Afscheid An Permentier 
An wordt bedankt voor haar gedrevenheid en inzet gedurende haar periode in de schoolraad.  
 
Verkiezingen schoolraad 21-25  
We verwelkomen  
- als afvaardiging vanuit de geleding lokale gemeenschap via coöptatie: 

Mevr. Christine Goor  
- als afvaardiging vanuit de geleding ouders:  

Mevr. Jana Van Thielen 
  Dhr. Gosse Corstiaensen 
 
Werking schoolraad 
•     Bespreking huishoudelijk reglement van de schoolraad. Werd samen met de agendapunten
 vooraf bezorgd.  
•     Er worden 3 schoolraden/schooljaar ingericht.  
• De verslagen zijn na goedkeuring steeds terug te vinden op de schoolwebsite. 
 
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; 

konden niet doorgaan wegens coronamaatregelen. 
Opnieuw zal getracht worden om dit te verzetten naar een volgend schooljaar. 
Boerderijklassen in het najaar (4e leerjaar): Helaas is de locatie in Wortel in het najaar geen optie, wegens 
volzet. We zouden naar een andere locatie kunnen gaan in november: De vierhoekshoeve in Gijzenzele. In 
november staat het boerderijleven wel wat stil, maar we trachten de leerlingen toch nog de beleving mee te 
geven.  



 
Het 5e leerjaar kreeg in de plaats van de bosklassen een week vol activiteiten aangeboden. De bosklassen 
worden verzet naar volgend schooljaar in het zesde leerjaar. 
De leerlingen die nu in het 6e zitten hebben helaas de bosklassen moeten missen. De alternatieve 
activiteiten georganiseerd voor het 6e leerjaar werden verspreid over de laatste maanden van het schooljaar. 
 
Verschuiving namiddagspeeltijd 
Feedback na de afgesproken proefperiode:  
Zowel in november als in maart werd een proefperiode ingelast om de namiddagspeeltijd op het einde van 
de dag te houden. Na beide periodes werd een bevraging gedaan bij leerkrachten en bij leerlingen. De 
voorkeuren waren niet uitgesproken voor een bepaald moment. Er werd een beleidsbeslissing gemaakt dat 
de overgrote meerderheid (ong. 80%) van de LEERLINGEN voor een verschuiving moest zijn alvorens we het 
definitief zouden maken. In de praktijk was slechts een heel kleine meerderheid voor het verschuiven van de 
speeltijd.  
Er was ook geen uitgesproken effect op de spanningsboog te meten in een bepaalde leerjaar. Het kon per 
klas verschillen. Mogelijks was het enthousiasme van de titularis over de verplaatste speeltijd ook wel een 
doorslaggevende factor. De beleving bleek sterk afhankelijk van de geplande namiddagactiviteiten. In de 
lagere leerjaren worden sowieso meer actievere lessen ingepland in de namiddag (LO, hoekenwerk,…). 
Organisatorisch was een voordeel te merken aangezien knutselmateriaal niet opgeruimd moet worden om 
na de speeltijd terug uitgepakt te worden. Maar het organisatorische werd ondergeschikt aan de beleving 
van de leerlingen. 
Daarom zullen we de speeltijd gewoon behouden om 14.20u. 
Voor de kleuters is het organisatorische wel van belang. Door een speeltijd te organiseren tussen het 5e en 
6e lesuur merken we dat de leerlingen echt moeten inboeten in lestijd. Kleuters dienen ruim op voorhand te 
stoppen om tijd te maken voor wc, handen wassen en jas aantrekken. Hetzelfde geldt als ze terug 
binnenkomen na de speeltijd. In de praktijk waren ze dus nog geen half uur bezig om zich dan weer klaar te 
maken om naar buiten te gaan. Om die reden hebben de kleuters wel pas speeltijd aan het einde van de dag. 
 
Inschrijvingen voor 2021-2022 
Stand op 3 juni 2021: 
 Kleuters:  
 3 vrije plaatsen 

 
Lagere school: 
1ste leerjaar   4de  leerjaar 
7 vrije plaatsen   VOLZET  
 
2de  leerjaar   5de  leerjaar 
1 vrije plaats   10 vrije plaatsen  
 
3de  leerjaar   6de  leerjaar 
17 vrije plaatsen  12 vrije plaatsen 

 
Infodag 2022 
Lagere school: 22 jan. 2022 
Kleuterschool: 29 jan. 2022 
 
 
Lestijdenpakket volgend schooljaar 
19-20  Kleuter 84 lt  LS 706 lt 
20-21  Kleuter 77 lt  LS 722 lt 



21-22  Kleuter 70 lt  LS 735 lt 
Er zal in de kleuterschool worden gewerkt in 2 kleutergroepen.  
(1K-jongste groep 2K) (oudste groep 2K- 3K) 
Zo kan er aan co-teaching worden gedaan, is er extra klasinterne zorg. 
 
Lestijden lerarenplatform: nog niet gekend. 
Het lerarenplatform werd toegelicht voor de nieuwe leden: een poule van startende leerkrachten die ingezet 
worden in een scholengemeenschap. Zij kunnen ingezet worden voor vervangingen. 
Het is echter nog niet geweten of de overheid dit systeem nog gaat verderzetten en zo ja of het nog op 
dezelfde manier zal verlopen. Nu is het aantal lestijden gebaseerd op het leerlingenaantal in de 
scholengemeenschap. Onze scholengemeenschap kan normaal op een 7 à 8 voltijdse leerkrachten rekenen. 
Ondertussen kunnen wij echter niet blijven wachten op een beslissing van de overheid en hebben wij een 
vacature geplaatst bij de VDAB.  
 
Lestijden aanvangsbegeleiding van leerkrachten (voor startende of leerkrachten die van taak veranderen): 
6lt. 
 
Schoolreglement 2021-2022 + schoolbrochure   
Deze werden meegestuurd met de uitnodiging. De aanpassingen t.o.v. het huidig reglement werden 
aangeduid. Alle wijzigingen zijn afkomstig van het OVSG. Zelf wijzigen wij er liefst zo weinig mogelijk aan 
aangezien het model van de OVSG reeds juridisch is afgetoetst. 
 
Volgende opmerkingen werden geformuleerd: 
- Artikel 35: … ‘schoolgebouw’…  

An merkt op dat sommige leerlingen/ouders in discussie durven treden over het gebruik van bv 
smartphones op de speelplaats. Als er schoolgebouw staat i.p.v. schoolterrein kan dit voor verwarring 
zorgen. 
Besluit: te vervangen met dezelfde verwoording als art 43 §2. 

 
- Art. 4 §6: klopt de leeftijdsbeschrijving wel? 

Besluit: Ja, dit heeft in het verleden ook voor verwarring gezorgd waarbij de directeur toen bijkomende 
informatie heeft opgevraagd aan de juridische dienst van het OVSG. 
“Leerlingen die nog niet de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt, moeten aan bijkomende voorwaarden 
voldoen. Voor 7 jarigen zijn die voorwaarden niet van toepassing. Zij hebben, omwille van hun leeftijd, 
recht op toelating tot het lager onderwijs zonder bijkomende voorwaarden die er voor zesjarigen zijn.   
 
Dit staat ook zo helemaal onderaan de paragraaf verwoord: 
Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.“ 
 

Bij goedkeuring door de schoolraad zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Scherpe maximumfactuur schooljaar 21-22 
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 €445 naar €450 aan het einde van het lager onderwijs. 
 
Renovaties/investeringen 

- renovatie sanitair blok grote Cade (staat dit jaar nog op de planning) 
 



- vernieuwing overige schoolpoorten (gepland in juli) 
 
-nieuwbouw kleuterschool: 

Timing 
- Uiterste datum voor indiening omgevingsvergunning (28/05/2021) 
- Dossier ontvankelijk door omgeving (7/6/2021) 
- Openbaar onderzoek (van 8/6/2021 – 8/7/2021) 
- Adviezen binnen en programmeren college (26/7/2021) 
- Goedkeuring college en dan 35 dagen later containers plaatsen (plaatsing is 1 à 2 dagen) = 

mits er geen bezwaren worden ingediend 
(data zijn uiterste data) 

 Er is hierover nog niet met de ouders gecommuniceerd omdat wij sterk afhangen van de 
 administratie bij de bevoegde instanties. Wij wachten op verschillende goedkeuringen en 
 vergunningen. Van zodra we kunnen zullen we communiceren. 

We hadden graag tegen het eind van dit schooljaar verhuisd, maar dat blijkt misschien niet meer 
realistisch. De opsplitsing van de kleuterklassen in 2 groepen i.p.v. 3 jaren heeft niets met de 
containerklassen te maken. Het is puur het gevolg van het aantal verkregen lestijden. 

 
-vernieuwing turntoestellen en turnmateriaal (tegen volgend schooljaar wordt een heel nieuw 

 klimophanging geplaatst, alsook allerlei materiaal zoals o.a. turnmatten vervangen) 
 
-Aankoop Chromebooks (reeds 72 stuks geleverd) 
 
-Digisprong. Vanuit de hoger overheid hebben we een subsidiebedrag ontvangen om te besteden 

 aan IT materiaal voor leerlingen. Het is echter belangrijk om te weten of er bij de subsidie rekening 
 wordt gehouden met life cycle management van de toestellen. Als we alle toestellen in 1 keer 
 zouden bestellen dan dreigen we binnen x-aantal jaar, als de toestellen afgeschreven worden, zelf 
 een investering van minimum hetzelfde bedrag te moeten doen. Let daarbij op de inflatie en 
 vernieuwde technologie, dan zal het bedrag vermoedelijk nog hoger oplopen. Gezien wij nl. een 
 bedrag van € 90.000 hebben ontvangen, dienen we dit zeker over verschillende jaren te spreiden.  
 We denken echter aan het vervangen van de beamers en smartborden. Deze brengen jaarlijks veel 
 kosten met zich meer voor o.a. het vervangen van de lampen. 

We zouden die mogelijks willen vervangen door grote LED touchscreens. 
 
Kris bedankt het bestuur voor de gemaakte investeringen. 
 

Tevredenheidsonderzoek bij ouders 
Er wordt in Cade afwisselend (ouders, leerlingen, leerkrachten) een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. 
We hebben iets meer dan 200 antwoorden ontvangen. We hebben vooral erg tevreden ouders. Ze hebben 
ook hun appreciatie getoond voor de aanpak van Cade tijdens de coronacrisis. Er zal binnenkort hierover 
feedback gegeven worden aan de ouders. 
 
Felicitaties aan het Cadeteam! 

 
 

Verlofdagen en pedagogische studiedagen 2021-2022 
(werd reeds vorige vergadering meegedeeld) 
Verlofdagen  Pedagogische studiedagen  
4 okt. 2021  1 okt. 2021 
4 feb. 2022  9 mei 2022 
 

Laatste schooldag: don. 30 juni 2022 12.10u.  



 
 
Nascholingsbeleid  
Ging niet door wegens coronavirus en zal later opnieuw worden ingepland: 
27 nov. 2020, gaat wellicht niet volgend schooljaar door, maar de jaar nadien. 
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-admin- beleidspersoneel. 

 
1 okt. 2021 
ICT-dag workshopformule rond app-gebruik, introductie Chromebooks, verdieping smartbordgebruik 
9 mei 2022 
De klas van (n)u: 
Verdieping rond differentiatie in de klas 
• Belang van hoge verwachtingen voor iedereen – en hoe doe je dat ?  
• Belang van het gebruik van hulpmiddelen in de klas – en hoe doe je dat ?  
• Belang van goede feedback geven – en hoe doe je dat ?  
 
 
Varia 
Winibert benadrukt dat de variapunten dienen voor korte mededelingen. Discussiepunten of agendapunten 
die wat meer uitleg nodig hebben worden vooraf ingediend bij Kris. 
Hij bedankt het schoolteam voor zijn inzet tijdens deze crisisperiode en wenst iedereen een fijne vakantie. 


