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Agenda: 
1. Goedkeuring verslag schoolraad 4 juni 2019 
2. Ter kennisgeving: ontslag lid schoolraad (afvaardiging ouders school De Lakerberg) 
3. Aanduiden nieuwe voorzitter schoolraad 
4. Overleg i.v.m. afspraken samenwerkingsplatform lerarenplatform schooljaar 2019-2020 
5. Overleg i.v.m. professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 

Kunstenaar, De Lakerberg en ‘t Centrum 
6. Varia 
7. Goedkeuring proces-verbaal. 
 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 19 september 2019 

 
Begroeting door mevrouw Ines Calcagnile. Ze heet iedereen van harte welkom.  
 
1. Goedkeuring verslag 4 juni 2019 

- Iedereen heeft het verslag ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering. Er zijn geen 
opmerkingen. 

- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Ter kennisgeving: ontslag lid schoolraad (afvaardiging ouders school De Lakerberg) 
Mevrouw Silke Ceelen biedt haar ontslag aan als lid en voorzitter van de schoolraad. Haar kinderen hebben 
de school dit schooljaar verlaten. 
 

3. Aanduiden nieuwe voorzitter schoolraad  
Mevrouw Godelieve Gijbels wordt aangeduid als nieuwe voorzitter van de schoolraad. 
 
- aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2019-2020. 
 

4. Overleg i.v.m. afspraken samenwerkingsplatform lerarenplatform schooljaar 2019-2020 
- Ines licht dit punt kort toe. Het bestaande samenwerkingsplatform lerarenplatform loopt verder tijdens 

het schooljaar 2019-2020 tijdens de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020.  
- De gemaakte afspraken blijven dezelfde.  
- Elke scholengemeenschap die deelneemt, krijgt een aantal uren/punten om tijdelijke personeelsleden 

aan te stellen. Bij vervangingen moeten eerst deze personeelsleden worden aangesteld. De punten voor 
dit schooljaar worden als volgt verdeeld: 

• 14/24 lestijden in ambt kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine 
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Kunstenaar 

• 20/24 lestijden in ambt onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool ’t Centrum 

• 20/24 lestijden in ambt onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel 

• 25/24 lestijden in ambt onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg. 
- Ines vraagt er opmerkingen zijn. Niemand heeft verder nog vragen of opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord om met de afspraken voor het samenwerkingsplatform 

lerarenplatform. 
 

5. Overleg i.v.m. de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 
Kunstenaar, De Lakerberg en ‘t Centrum 
- Iedereen heeft de voorstellen van de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen 

ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.  
- Ines vraagt er opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen 

De Griffel, De Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2019-2020. 
 

6. Varia 
 

De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben in januari/februari 2019. Deze datum 
wordt later vastgelegd en meegedeeld aan de leden van de schoolraad. 

 
7. Goedkeuring en ondertekening proces-verbaal van de schoolraad 

Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door voorzitter Godelieve Gijbels en 
secretaris Ines Calcagnile. 


