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Verslag van
Datum
Aanwezig

:

Schoolraad

:

29 september 2020 om 9u (geen effectieve bijeenkomst omwille van Corona-maatregelen)

:

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)

Agenda:
1. Goedkeuring verslag schoolraad 23 juni 2020
2. Overleg i.v.m. lerarenplatform 2020-2021 (aanwending lestijden)
3. Overleg i.v.m. aanwending extra punten zorgenveloppe scholengemeenschap 2020-2021
4. Overleg i.v.m. professionaliseringsplannen 2020-2021 van de gemeentelijke scholen De Griffel, De
Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum.
5. Varia
6. Goedkeuring proces-verbaal.

VERSLAG SCHOOLRAAD 23 juni 2020
1.

Goedkeuring verslag 23 juni 2020
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen.
Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2.

Overleg i.v.m. lerarenplatform 2020-2021 (aanwending lestijden)
Het voorstel werd 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 lestijden van het
lerarenplatform voor het schooljaar 2020-2021.

3.

Overleg i.v.m. aanwending extra punten zorgenveloppe scholengemeenschap 2020-2021
Het voorstel werd 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 extra punten van de
zorgenveloppe van de scholengemeenschap voor het schooljaar 2020-2021.

4.

Overleg i.v.m. professionaliseringsplannen 2020-2021 van de gemeentelijke scholen De Griffel, De
Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum.
De voorstellen werden meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering.
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.
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 2020-2021.
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5.
-

-

6.

Varia
De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben op:
Donderdag 29 oktober 2020 om 9u (digitale bijeenkomst of in NAC afhankelijk van toestand
Covid19).
Vanaf dit schooljaar zetelt mevrouw Veronique Mertens (afvaardiging ouders school De Griffel) niet
meer in de schoolraad omdat haar dochtertje de gemeentelijke lagere school De Griffel heeft verlaten.
We danken haar voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Dit schooljaar moet de schoolraad opnieuw samengesteld worden voor een periode van 4 jaren.
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.
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