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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  24 januari 2023 om 9u via Microsoft Teams 

Aanwezig  :  Muhammet Oktay (schepen) (vanaf 9u40) , 

  Lieve Gijbels, An Lemmens, Bart Vanbriel (afvaardiging personeel) 

  Johan Haest, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke scholen) 

  Mark Lens (afvaardiging ouders)  

Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap) 

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester),  

  Luc Frederix, Eveline Leurs (directeurs) 

  Inge Baute (afvaardiging personeel) 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 9 september 2022 
2. Overleg i.v.m. het aanmeldingsdossier voor het aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 
3. Overleg i.v.m. het aansluiten tot een leersteuncentrum vanaf 1 september 2023 voor de gemeentelijke 

scholen 
4. Varia 
5. Goedkeuring en ondertekening PV-schoolraad  
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 24 januari 2023 

 
1. Goedkeuring verslag 9 september 2022 

- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. 
- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

2. Overleg i.v.m. het aanmeldingsdossier voor het aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 
- Inschrijven voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen personeel gebeurt voor de aanvang van de 

aanmeldingsperiode van 30 januari 2023 tot en met 10 februari 2023. 
- Centrale tijdlijn voor heel Vlaanderen 

✓ De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 
2023. 

✓ De resultaten van de aanmeldingen maak je ten laatste op 21 april 2023 bekend. 
✓ Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 mei 

2023. 
✓ Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. 

- Keuze standaarddossier B: ordeningscriteria:  
✓ Afstand   
✓ Toeval  
✓ Rangorde van keuze   

- Aanmelden gebeurt per geboortejaar (kleuteronderwijs) en per leerjaar (lager onderwijs) 
- Voor de inschrijvingen voor 2023-2024 zullen we niet werken met het systeem van de 

ondervertegenwoordigde groepen. Na afloop van de aanmeldingen/inschrijvingen voor 2023-2024 
zullen we deze beslissing evalueren. Deze beslissing zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. Dit is zo voorzien door het nieuwe decreet inschrijvingsrecht. 

- Opmerkingen: 
✓ Mark Lens vraagt waarom er niet gewerkt wordt met ondervertegenwoordigde groepen. Ines 

antwoordt dat de reden hiervoor is dat voor een ondervertegenwoordigde groep maximum 
20% van de beschikbare plaatsen mag bedragen. Als we het voorgaande criterium (indicator-
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leerling) hanteren, hebben momenteel in alle basisscholen van Houthalen-Helchteren meer 
dan 20% indicator-leerlingen. Bijgevolg kan voor de indicator-leerlingen geen voorrang 
worden gegeven als ondervertegenwoordigde groep zoals omschreven in het 
inschrijvingsdecreet. 

- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van het aanmeldingsdossier voor het 
aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 in de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 
Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum. 

 
3. Overleg i.v.m. het aansluiten tot een leersteuncentrum vanaf 1 september 2023 voor de gemeentelijke 

scholen 
- Op 1 september 2023 starten de nieuwe leersteuncentra (in de plaats van de huidige 

ondersteuningsnetwerken) op. Schoolbesturen moeten voor 1 maart beslissen bij welk 
leersteuncentrum hun basisschool en/of secundaire school wil aansluiten.   

- Voorstel is om toe te treden tot het leersteuncentrum van OVSG/provinciaal onderwijs voor Limburg 
(onze regio). Dit betekent voor onze scholen een verderzetting van de samenwerking met de huidige 
partners in het ondersteuningsnetwerk. Voor bepaalde types buitengewoon onderwijs kunnen we nog 
steeds op ondersteuning rekenen van buiten ons leersteuncentrum (type 2, 4, 6 en 7). 

- Opmerkingen: 
✓ De regelgeving hieromtrent moet nog goedgekeurd worden door het Vlaamse Parlement.  

- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel om toe te treden tot het leersteuncentrum van 
OVSG/provinciaal onderwijs voor Limburg. 
 

4. Varia 
- De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan op 20 maart 2023 om 09u00 via Teams..  
- Martine Vansteenhuyse: De fietsersbond heeft een ronde langs de verschillende scholen in Houthalen-

Helchteren gedaan en stelde vast dat de situatie bedroevend is (fietsvaardigheden leerlingen/ 
verkeerssituatie/ …).  

✓ Martine heeft voor de gemeente de vraag wat ze momenteel doen of gaan doen in de 
toekomst om de switch te kunnen maken zodat meer leerlingen met de fiets naar school 
komen. Er zijn meer gezamenlijke acties nodig (gemeente en scholen) om dit in de kijker te 
zetten (gezamenlijke sensibiliseringsacties, …). Ze vindt het jammer dat de schepen van 
onderwijs niet aanwezig is op deze vergadering.   

✓ Martine vraagt aan de scholen of ze acties ondernemen? De scholen lichten kort hun acties 
rond mobiliteit en fietsvaardigheden toe.  

✓ Schepen vervoegt de vergadering en excuseert zich dat hij later aanwezig is omwille van een 
uitgelopen voorgaand overleg. Hij zal de vragen bespreken met de ambtenaar en schepen van 
mobiliteit die hiervoor verantwoordelijk zijn.  

 
5. Goedkeuring en ondertekening PV-schoolraad 

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


