Gemeentelijke Basisschool
De Bruynlaan 19
3130 Begijnendijk
Tel. 016/53.09.17
GSM 0496/90.73.02
Fax. 016/53.44.90
____________________________________________________________

Schoolraad 19 juni 2017
AANWEZIG:
Afgevaardigde ouders: Van Hove Bart – Rijmenants Koen
Afgevaardigde leerkrachten: Nijs Leen – Tamara Wuyts
Directeur: Katleen Verhaegen
Schepen van onderwijs: Martine Ooms

AGENDA:
- Nieuwe samenstelling schoolraad
- Huishoudelijk reglement
- schoolreglement
- lestijdenpakket
- uitstappen
- facultatieve verlofdagen
- varia : ondersteuningsnetwerk

VERSLAG
1. Nieuwe samenstelling schoolraad
Voor de ouders :

Koen Rymenants en Bart Van Hove
Koen Rymenants neemt de eerste 2 schooljaren het voorzitterschap, Bart Van
Hove de laatste 2 schooljaren
Opvolgers :

Voor personeel :

1) Geert Van Hoof
2) Sven Van Passel
3) Kevin Verbeeck

Leen Nijs en Tamara Wuyts (secretaris)

Directeur : Katleen Verhaegen
Schepen van Onderwijs : Martine Ooms

2. Huishoudelijk reglement
Dit werd gezamenlijk overlopen. Zie bijlage.
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3. Wijzigingen schoolreglement






Beginselverklaring neutraliteit
 Toevoeging van beginselverklaring aan het schoolreglement.
Synchroon internetonderwijs
 Toevoeging van regels en afspraken i.v.m. onderwijs bij langdurige afwezigheid,
samenwerking met vzw Bednet.
Vereiste aanwezigheid kleuters derde kleuterklas verhoogt. Kleuters uit de derde kleuterklas
moeten minstens 250 halve dagen op school aanwezig zijn i.p.v. 220 dagen. Indien zij minder
dan 250 halve dagen aanwezig zijn, beslist de klassenraad of deze kleuters kunnen
doorstromen naar het eerste leerjaar.
Minderscherpe maximumfactuur (= bedrag dat de school mag vragen voor extramurosactiviteiten) verhoogt met €5 : van €420 naar €425

4. Lestijdenpakket
 Kleuterschool
- Omwille van een daling in het geboortecijfer, werden er minder kleuters ingeschreven.
Vorig jaar schoof een grote groep dor naar de lagere school => verlies van 18 lestijden.
- Juf Tine komt als vastbenoemde leerkracht 18 lestijden te kort. Deze worden in eigen
school opgevangen door juf Tine op te vangen in de uren uit verlofstelsels (12/24) en een
wedertewerkstelling binnen de uren godsdienst (6/24)
- Organisatie te verdelen 174 lestijden)
0K : 24 LT
1AK : 24 LT en 1BK : 24 LT
2AK : 24 LT en 2BK : 24 LT
3AK : 24 LT en 3BK : 20 LT (zal worden aangevuld i.s.m. leerkracht 3AK en de
kinderverzorgster)
6 groepen L.O (10LT)


Lagere school
- Totaal 303 LT
- Kleinere groep leerlingen eerste leerjaar => maar 39 LT
- Organisatie
1 : co-teaching (24LT + 15 LT + 3LT)
2A : 24 LT en 2B 24 LT
3A 24 LT en 3B 24 LT
4A 24 LT en 4B 24 LT
5A 24 LT en 5B 24 LT
6A 24 LT en 6B 24 LT
LO 21 LT
- Co-teaching : wordt uitgelegd aan ouders van de kleuters derde kleuterklas op woensdag
21 juni 2017
 Positief advies schoolraad
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5. Uitstappen
Zeeklassen (6de leerjaar) : 25/9/2017 – 29/9/2017
Boerderijklassen (3 en 4) : 4/10/2017 – 17/10/2017
Bosklassen (5de) : 4/06/2018 – 8/06/2018
Net zoals dit schooljaar wordt ingezet op cultuur en ligt er voor elke klas een uitstap naar een
cultureel centra vast.
Andere uitstappen moeten nog vastgelegd worden.
 Positief advies schoolraad

6. Facultatieve verlofdagen en studiedagen

Goedkeuring voor de volgende data :
Studiedagen : 11/10/2017 - 24/01/2017
14/03/2017
 Er zal worden ingezet op teambuilding, differentiatie en muziek
Facultatieve verlofdagen : - 09/05/2018

- 23/05/2018

-

25/05/2018

 Positief advies schoolraad

7. Varia
Ondersteuningsnetwerken
Toelichting:
Waarborgregeling en GON-regeling wordt vanaf volgend schooljaar anders georganiseerd.
Buitengewone scholen groeperen zich in netwerken waar de reguliere scholen hulp kunnen
vragen. Onze school moet een ‘netwerk’ kiezen waar we ons bij aansluiten.
Indien we hulp wensen voor kinderen met een diagnose (of vermoeden van diagnose) gelinkt
aan type 3 (gedrag, ADHD) of type 9 (ASS) zal het gekozen netwerk ondersteunen. Wij
kiezen voor netwerk Centrum. Dit omvat al de Vlaams-Brabantse scholen voor buitengewoon
onderwijs.
Kinderen met een GON-werking uit type 2,4,6 en 7 vallen dit schooljaar nog buiten deze
regeling.

Volgende schoolraad : maandag 18 september 20.30

Secretaris
Tamara Wuyts

