
SCHOOLRAAD 

Dinsdag 19 februari 2013 

 

Aanwezigen: Diane, Romain, Hilde, Lieve, Veerle, Kathleen, Nicole, Griet 

Verontschuldigd: Agnes, Johan, Wim, Fons 

 

1 SAMENSTELLING SCHOOLRAAD 

 

Ouders: Bij de ouders is een tekort (volgende SR is er een nieuwe start voor 4 jaar) dringend 

ouders gezocht voor de volgende SR.   2 mensen zijn er nodig.  Mensen persoonlijk 

aanspreken. 

 

Leerkrachten: Mia vervangen door Veerle K  

 

Lokale gemeenschap: Diane, Agnes, Romain, Nicole (binding via LBC), Fons 

Wim: niet-stemgerechtigd wel binding via CLB 

Griet: voorzitter, niet-stemgerechtigd, binding via parochie, catechese 

 

2 TELLING 1 FEBRUARI 2013  

Zie bijlage 

Pius X: golfbeweging 

Doorstroming van Pius X naar SJB 1ste lj: meer lln. komen naar SJB  

20 lln.meer dan vorig schooljaar: zelfde leerkrachtenbezetting zal mogelijk zijn. 

 

3 INSCHRIJVINGSDECREET / CAPACITEITSBEPALING 

Zie bijlage 

decreet is niet optimaal 

indicator lln. 32% (per site: SR veel minder indicator lln. dan SJB) 

vanaf 8 maart: vrije inschrijvingen tot de kolommen vol zitten 



voordeel: echt ingeschreven lln. kunnen gecheckt worden dat ze niet in een andere school 

zijn ingeschreven 

4 HOEVEKLASSEN 3de  LEERJAAR 

Nieuwe lokatie: opnieuw geboekt, terug een echte boerderij, verzorgd, eten was vers, ideaal, 

minder dieren 

september: wel druk in het begin van het schooljaar, maar de lkr. kent de kinderen veel 

sneller door en door 

afbetalingsplan in het 2de leerjaar al starten (€ 60) 

 

5 SNEEUWKLASSEN 6de LEERJAAR 

1 lln. niet meegegaan (zwaar autistisch) 

 

6 BOUWPROJECTEN 

Zie plan 

SR: nieuwe verwarming OK sinds september (nog niet volledig opgeleverd) 

SR: plat dak dringend vernieuwen (dakgoten,…) + schrijnwerk voorgevel dubbelglas nog aan’t 

bekijken in verkorte procedure 

 

PIUS X: toiletten zijn moeilijk uit te breiden, architect moeilijk te vinden, Wouter Roels gaat 

dit uitwerken en opvolgen 

verwarming loskoppelen van parochie -> eigen verwarming installeren in kleine berging met 

eigen meters en installatie 

omheining vernieuwen (kan niet in verkorte procedure) 

SJB: plannen van nu het meest realistische 

fietstenstalling: wordt overdekte niet-verwarmde speelplaats 

sanitair wordt vernieuwd 

Lokaal Lieve: weg, wordt opengetrokken 

Oud leraarslokaal: weg en groene zone 

Boven Lut klas: extra klas met trap in gang Veerle/Lut 

Derde leerjaar Karin/Magda: vertrekkende open passerelle naar de zusters: 2 nieuwe lokalen 

boven het bureau 

=> over een periode van volgend schooljaar loopt de procedure en binnen 2 jaar zijn de 

werken bezig 

 



 

7 DOORLICHTING 

Ons advies: gunstig voor de lagere school en beperkt gunstig voor de kleuterschool en 

binnen 3 jaar opnieuwe doorlichting met plannen en begeleiding (in onze kleuterschool: 

gelijkgericht, goede zorg, …, maar wel doelmatiger werken) 

Er zal aan gewerkt worden… 

 

VOLGENDE SCHOOLRAAD 

dinsdag 18 juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 


