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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  23 juni 2020 om 9u (geen effectieve bijeenkomst omwille van Corona-maatregelen) 

Aanwezig  :  Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen) 

  Lieve Gijbels (voorzitter schoolraad – afvaardiging personeel) 

  Luc Frederix, Eveline Leurs, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke scholen) 

Katleen Luyts, Rob Smolders, Sabine Valkenborgh (afvaardiging personeel)  

Véronique Mertens (afvaardiging ouders) 

Bregje Hoogmartens (afvaardiging lokale gemeenschap) 

Verontschuldigd:  / 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

 
Begroeting door de heer William Theys. Hij heet iedereen van harte welkom en zal Ines vervangen als secretaris. 
 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslag schoolraad 12 mei 2020 
2. Overleg i.v.m. aanwending van de lestijdenpakketten, de lestijden aannvangsbegeleiding en de 

puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de puntenenveloppe zorg en de stimulus van de 
scholengemeenschap en de aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-2021 

3. Varia 
4. Goedkeuring proces-verbaal. 
 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 23 juni 2020 

 
1. Goedkeuring verslag 12 mei 20209 

- Er zijn geen opmerkingen binnengekomen.  
- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 
2. Overleg i.v.m. aanwending van de lestijdenpakketten, de lestijden aannvangsbegeleiding en de 

puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de puntenenveloppe zorg en de stimulus van de 
scholengemeenschap en de aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-2021 
- De voorstellen werden meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. 
- Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.  
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de aanwending van de lestijdenpakketten, de 

lestijden aannvangsbegeleiding en de puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de 
puntenenveloppe zorg en de stimulus van de scholengemeenschap en de aankoop uren 
beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-2021 
 

3. Varia 
- De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben op: 

Dinsdag 29 september om 9u (digitaal of n het NAC, vergaderlokaal P21). 
 

4. 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. 


