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verslag van
datum
aanwezig

:

Schoolraad

:

21 januari 2020 om 9u

:

Ines Calcagnile (secretaris)
Lieve Gijbels (voorzitter schoolraad – afvaardiging personeel)
Luc Frederix, Eveline Leurs, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke scholen)
Katleen Luyts, Rob Smolders (afvaardiging personeel)
Véronique Mertens (afvaardiging ouders)

verontschuldigd:

Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen)
Sabine Valkenborgh (afvaardiging personeel)
Bregje Hoogmartens (afvaardiging lokale gemeenschap)

opgesteld door :

Ines Calcagnile

Begroeting door mevrouw Ines Calcagnile. Ze heet iedereen van harte welkom.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag schoolraad 19 september 2019
2. Overleg i.v.m. verlenging van de scholengemeenschap ‘De Viersprong’ voor de periode 2020-2026
3. Overleg i.v.m. nieuwe tijdlijn aanmeldingsdossier voor de aanmeldingen/de inschrijvingen voor het
schooljaar 2020-2021
4. Overleg i.v.m. wijziging schoolreglement: capaciteitsbepalingen gemeentelijke scholen voor het
schooljaar 2020-2021
5. Ter kennisgeving: grote infrastructuurwerken voor het gemeentelijk onderwijs opgenomen in het
meerjarenplan 2020-2026
6. Ter kennisgeving: verslag schooldoorlichting gemeentelijke lagere school De Lakerberg
7. Varia
8. Goedkeuring proces-verbaal.

VERSLAG SCHOOLRAAD 21 januari 2020
1.

Goedkeuring verslag 19 september 2019
Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn.
Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2.

Overleg i.v.m. verlenging van de scholengemeenschap ‘De Viersprong’ voor de periode 2020-2026
Ines geeft een korte toelichting. Het schoolbestuur moet voor de periode 01/09/2020 – 31/08/2026
beslissen of ze de scholengemeenschap vernieuwen. Het voorstel is om de huidige
scholengemeenschap te verlengen zodat we met 1 schoolbestuur kunnen blijven werken.
Ines vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de verlenging van de huidige
scholengemeenschap ‘De Viersprong’ voor de periode 2020-2026
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3.

Overleg i.v.m. nieuwe tijdlijn aanmeldingsdossier voor de aanmeldingen/de inschrijvingen voor het
schooljaar 2020-2021
Iedereen heeft het voorstel van de nieuwe tijdlijn van het aanmeldingsdossier voor de aanmeldingen/de
inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 ontvangen samen met de uitnodiging van deze
vergadering.
Door een wijziging in de regelgeving moet de tijdslijn van het aanmeldingsdossier aangepast worden.
Deze nieuwe regelgeving was pas gekend na de herfstvakantie.
De secretaris vraagt er opmerkingen zijn. Niemand heeft verder nog vragen of opmerkingen.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met de nieuwe tijdlijn van het aanmeldingsdossier voor de
aanmeldingen/de inschrijvingen voor het schooljaar 2020.

4.

Overleg i.v.m. wijziging schoolreglement: capaciteitsbepalingen gemeentelijke scholen voor het
schooljaar 2020-2021
Iedereen heeft het voorstel van de capaciteitsbepalingen van de gemeentelijke scholen voor het
schooljaar 2020-2021 ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.
Ines geeft een korte toelichting. Om de aanmeldingen vlot te kunnen laten verlopen, kunnen de
capaciteiten van de scholen best bepaald worden op niveau geboortejaar en leerjaar. Er zijn geen
wijzigingen in de totale capaciteit van de gemeentelijke scholen. Deze wijzigingen moeten ook
opgenomen worden in het schoolreglement.
Ines vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de capaciteitsbepalingen van de
gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2020-2021.

5.

Ter kennisgeving: grote infrastructuurwerken voor het gemeentelijk onderwijs opgenomen in het
meerjarenplan 2020-2026
Ines overloopt de opgenomen dossiers.

Dossiers

Raming

Agiondossier school ’t Centrum: nieuwbouw i.p.v. zaal De Broederkring + renovatie

€ 4 200 000

deel lagere school
Nieuw dak (boven hal 1ste leerjaar) school De Griffel

€ 550 000

Ontwerper voor indienen Agiondossier school De Griffel

€ 75 000

Compartimenteren + branddeuren school De Griffel

€ 10 000

Vernieuwen klimtouwinstallaties scholen De Griffel + De Lakerberg en vervanging

€ 90 000

van afgekeurde turnmaterialen

-

Personeelslokaal + sanitaire blok school De Lakerberg

€ 200 000

Screens school De Kleine Kunstenaar

€ 40 000

Besluit: De schoolraad neemt kennis van de grote infrastructuurwerken voor het gemeentelijk
onderwijs opgenomen in het meerjarenplan 2020-2026.
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6.

Ter kennisgeving: verslag schooldoorlichting van de gemeentelijke lagere school De Lakerberg
De gemeentelijke lagere school De Lakerberg heeft een schooldoorlichting gehad in de week van 2
december 2020. Het doorlichtingsverslag werd meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering.
Het inspectieteam controleerde de kwaliteitsontwikkeling, de leerlingenbegeleiding, het leergebied
Frans en Nederlands, de bewoonbaarheid/veiligheid en hygiëne van de school en de naleving van de
regelgeving. Het inspectieverslag is zeer lovend over de algemene werking en de kwaliteit van het
lesgeven op deze school. Ook voor Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne scoorde de school zeer
goed. Hier mogen de leerkrachten, de directie van de school en de gemeentelijke diensten heel fier op
zijn.
Besluit: De schoolraad neemt kennis van het verslag van de schooldoorlichting van de gemeentelijke
lagere school De Lakerberg.

7.
-

8.

Varia
Ines vraagt of er nog variapunten zijn.
De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben op:
▪ Dinsdag 3 maart 2020 om 9u in het NAC (Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren),
vergaderlokaal P22 (ronde zaal 1ste verdiepîng)
▪ Dinsdag 12 mei 2020 om 9u in het NAC, vergaderlokaal P21.
Goedkeuring en ondertekening proces-verbaal van de schoolraad
Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door voorzitter Lieve Gijbels en
secretaris Ines Calcagnile.

Ines bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.
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