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verslag van
datum
aanwezig

:

Schoolraad

:

18 april 2017 om 11u

:

Ines Calcagnile (secretaris)
Luc Frederix, Eveline Leurs, Herman Op’t Eynde en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke

scholen)
Lieve Gijbels, Katleen Luyts, William Theys, Sabine Valkenborgh (afvaardiging personeel)
Silke Ceelen, Véronique Mertens (afvaardiging ouders)

Verontschuldigd:

Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen),
Bert Coenen (beleidscoördinator beleidsondersteuning)
Deborah Costantino (afgevaardigde ouders)

opgesteld door :

Ines Calcagnile

Begroeting door mevrouw Ines Calcagnile. Ze heet iedereen van harte welkom. Iedereen stelt zich kort voor.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag schoolraad 8 november 2016
2. Coöptatie lid lokale gemeenschap
3. Vastleggen voorzitterschap
4. Aanduiden secretaris
5. Bespreking en goedkeuring huishoudelijk reglement
6. Medezeggenschapscollege
7. Afspraken i.v.m. infrastructurele en administratieve ondersteuning door schoolbestuur
8. Overleg i.v.m. vastlegging vakantie- en verlofdagen gemeentelijke scholen voor het schooljaar 20172018
9. Overleg i.v.m. schoolreglement (inclusief tariefreglement) gemeentelijke scholen
10. Varia
11. Goedkeuring proces-verbaal.

VERSLAG SCHOOLRAAD 18 april 2017
1.

Goedkeuring verslag 8 november 2017
Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn.
Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2.

Coöptatie lid lokale gemeenschap
Er is 1 kandidaat binnengekomen, namelijk mevrouw Bregje Hoogmartens. Ze is een logopediste en
momenteel werkzaam in een multidisciplinaire praktijk. Ines vraagt aan de leden of ze mevrouw Bregje
Hoogmartens willen coöpteren als afgevaardigde van de lokale gemeenschap. Iedereen gaat hiermee
akkoord.
Besluit: mevrouw Bregje Hoogmartens wordt gecoöpteerd als afgevaardigde vanwege de lokale
gemeenschap in de schoolraad van de gemeentelijke scholen.

3.

Vastleggen voorzitterschap
Ines vraagt of er kandidaten zijn om het voorzitterschap op te nemen. Mevrouw Silke Ceelen zou de
komende 4 jaar voorzitter willen zijn als er geen andere kandidaten zijn. De overige leden stemmen
hiermee in.
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Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om mevrouw Silke Ceelen aan te stellen als voorzitter
van de schoolraad van de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren voor de komende vier jaar.

4.

Aanduiden secretaris
Het voorstel is om mevrouw Ines Calcagnile terug aan te stellen als secretaris van de schoolraad voor de
komende 4 jaar.
Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om mevrouw Ines Calcagnile aan te stellen als
secretaris van de schoolraad van de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren voor de komende
4 jaar.

5.

Bespreking en goedkeuring huishoudelijk reglement
Iedereen heeft het voorstel van het huishoudelijk reglement van de schoolraad ontvangen samen met
de uitnodiging van deze vergadering.
Ines overloopt de wijzigingen t.o.v. het vorige huishoudelijk reglement.
Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen.
Besluit: De schoolraad keurt het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de gemeentelijke
scholen goed.

6.

Medezeggenschapscollege
Ines geeft een korte toelichting i.v.m. de regelgeving.
Het decreet verplicht dat elke scholengemeenschap een medezeggenschapscollege opricht. In dit
medezeggenschapscollege zitten dan afgevaardigden van de schoolraden van de scholen van deze
scholengemeenschap.
Omdat de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren samen één scholengemeenschap vormen
en er één schoolraad is voor de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren, kan de schoolraad
dus fungeren als medezeggenschapscollege.
De schoolraad moet hier echter mee akkoord gaan.
Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om de schoolraad van de gemeentelijke scholen te
laten fungeren als het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap van de gemeentelijke
scholen van Houthalen-Helchteren.

7.

Afspraken i.v.m. infrastructurele en administratieve ondersteuning door schoolbestuur
Er moeten afspraken vastgelegd worden met het schoolbestuur i.v.m. de infrastructurele en
administratieve ondersteuning van de schoolraad. Het voorstel is om dezelfde afspraken te hanteren als
in het verleden, namelijk:
 Het schoolbestuur voorziet lokalen waar de vergaderingen van de schoolraad kunnen
doorgaan.
 Het schoolbestuur voorziet volgende administratieve ondersteuning:
 het opmaken en versturen van uitnodigingen
 het opmaken en versturen van verslagen.
 Informatieplicht:
 Het schoolbestuur voorziet dat de verslagen van de schoolraad digitaal ter
beschikking worden gesteld voor het personeel.
 De scholen zullen de verslagen op de schoolwebsites plaatsen zodat de
ouders deze kunnen raadplegen.
 De afgevaardigden van de ouders en het personeel worden geacht hun
achterban verder te informeren en te raadplegen over de agendapunten die
worden besproken.
Besluit: Iedereen gaat akkoord met het bovenstaande voorstel i.v.m. de infrastructurele en
administratieve ondersteuning van de schoolraad door het schoolbestuur.
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8.

Overleg i.v.m. vastlegging vakantie- en verlofdagen gemeentelijke scholen voor het schooljaar 20172018
Iedereen heeft het voorstel van de vakantie- en verlofdagen van de gemeentelijke scholen voor het
schooljaar 2017-2018 ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.
De secretaris vraagt er opmerkingen zijn. Niemand heeft verder nog vragen of opmerkingen en
iedereen gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de vakantie- en verlofdagen van de
gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2013-2014.

9.

Overleg i.v.m. het schoolreglement en het tariefreglement van de gemeentelijke scholen
Het voorstel van het schoolreglement en het tariefreglement van de gemeentelijke scholen werd
meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering.
Ines overloopt de wijzigingen en vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of
opmerkingen.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van het schoolreglement en het tariefreglement
van de gemeentelijke scholen.

10. Varia
Ines vraagt of er nog variapunten zijn.
Eveline Leurs vraagt of de ledenlijst kan meegestuurd worden met het verslag. Er wordt afgesproken
om de ledenlijst mee te sturen met het verslag van deze bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben op dinsdag 30 mei 2017 om 9u in het
NAC (Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren), vergaderlokaal P20.
11. Goedkeuring en ondertekening proces-verbaal van de schoolraad
Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door de voorzitter
Silke Ceelen en secretaris Ines Calcagnile.
Ines bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

