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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  20 maart 2023 om 9u via Microsoft Teams 

Aanwezig  :  Muhammet Oktay (schepen) , 

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

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

  Mark Lens (afvaardiging ouders)  

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester),  

  Luc Frederix, Eveline Leurs (directeurs) 

  Inge Baute (afvaardiging personeel) 

Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap) 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 24 januari 2023 
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 20 maart 2023 

 
1. Goedkeuring verslag 24 januari 2023 

- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. 
- Opmerking: Op vraag van Mark Lens en in overleg met de andere leden van de schoolraad wordt in het 

verslag het volgende opgenomen. De leden van de schoolraad wordt gevraagd om zich tijdig te 
verontschuldigen als ze de schoolraad niet kunnen bijwonen. 

- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Overleg i.v.m. vakantie- en verlofdagen van het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2023-2024 
- Het voorstel werd meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. 
- Opmerking: er wordt een extra pedagogische studiedag (nieuwe leerplannen) ingericht op vrijdag 26 

februari 2024. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de vakantie- en verlofdagen van het 

gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. 
 

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 moesten voor 10 maart beslissen bij welk 
leersteuncentrum hun basisschool en/of secundaire school wil aansluiten.   

- Voorstel is om toe te treden tot het leersteuncentrum GO! Limburg. 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). 

- Opmerking: De regelgeving hieromtrent moet nog goedgekeurd worden door het Vlaamse Parlement.  
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel om met de gemeentelijke scholen toe te treden 

tot het leersteuncentrum GO! Limburg vanaf 1 september 2023. 
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4. Overleg i.v.m. vraag tot verlagen capaciteiten van de gemeentelijke lagere school De Griffel 
- Het voorstel werd meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. 
- William licht dit puntje kort toe. Hij wil de capaciteiten om: 

✓ De capaciteiten van de school dichter te doen aanleunen bij de werkelijke situatie; 
✓ De onderwijskwaliteit te kunnen blijven waarborgen (niet te grote klassen). 

Het is niet de bedoeling om leerlingen te moeten weigeren. De school moet een correcte afspiegeling 
blijven van de omgeving waarin de school zich situeert. 

- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel om de capaciteiten van de gemeentelijke lagere 
school De Griffel te verlagen als volgt: 

✓ 1ste leerjaar: 75 leerlingen (i.p.v. 88 leerlingen) 
✓ 2de leerjaar: 70 leerlingen (i.p.v. 88 leerlingen) 
✓ 3de leerjaar: 70 leerlingen (i.p.v. 88 leerlingen) 
✓ 4de leerjaar: 80 leerlingen (i.p.v. 88 leerlingen) 
✓ 5de leerjaar: 80 leerlingen (i.p.v. 88 leerlingen) 
✓ 6de leerjaar: 88 leerlingen (i.p.v. 100 leerlingen). 

 
5. Varia 

- De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan op 20 maart 2023 om 09u00 via Teams.  
- An Lemmens deelt mee dat de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar een 

schooldoorlichting heeft gehad met een gunstig advies. Het verslag van deze schooldoorlichting zal 
voorgelegd worden aan de schoolraad tijdens de volgende bijeenkomst. Iedereen wenst An en haar 
team een dikke proficiat! 

- Mark Lens vraagt of de schepen al met zijn collega van mobiliteit heeft kunnen overleggen i.v.m. de 
vraag van Martine Vansteenhuyse inzake het mobiliteits-en fietsbeleid van het gemeentebestuur. De 
schepen antwoordt dat de schepen van mobiliteit stopt als schepen vanaf 1 april 2023. Hij heeft al 
contact gehad met diens opvolger. Van zodra de nieuwe schepen officieel is aangesteld als schepen zal 
er een overleg ingepland worden met de schepenen van onderwijs en mobiliteit en betrokken 
ambtenaars.  

 
6. Goedkeuring en ondertekening PV-schoolraad 

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


