
 

 
 

 

Schoolraad    dinsdag 18 juni’13    
 

Verontschuldigd : Johan Kestens, Nicole Van Dessel, Kris Dereymaeker, Kathleen 

Lamberts 

 

Aanwezig  : Griet Van Cutsem, Wim Mertens, Kris Croonenberghs Bart Janssen, Kristin 

Meersschaerts,  Romain Daeleman,  Diane Vervaeck,  Lieve Thijs, Agnes Peeters, Veerle 

Kuyl, Hilde Dewulf 

 

Verslaggever :  Veerle Kuyl 

 

*Juf Kathleen, secretaris van de schoolraad is mama geworden van een zoontje Arne 

 

*Verwelkoming nieuwe leden, iedereen stelt zich voor. Nieuwe leden : Johan Kestens 

(verontschuldigd) Bart Janssen en Kristin Meersschaerts 

 

*Goedkeuring agenda:  wordt goedgekeurd 

 

*Goedkeuring verslag : wordt goedgekeurd 
 

*Overlopen huishoudelijk reglement schoolraad zie bijlage ‘Huishoudelijk reglement    

voor de schoolraad in het basisonderwijs’ 

Nicole Van Dessel wordt voorzitter van LBC 

Fons Rijmenams wordt vervangen wegens gezondheidsredenen 

Drie data 2013-2014 werden reeds vastgelegd 

Verslagen van de schoolraad mogen ook op de website van de school gezet 

worden  

Eventuele vragen kunnen volgende keer ook besproken worden. Volgende datum 

: 30 september 2013 
 

 

*Schoolreglement : wijzingingen worden goedgekeurd 

Eerste aanpassing : maximumfactuur : zie bijlage : aanpassing wordt goedgekeurd 

Besparingsmaatregelen van de stad : zie bijlage  

 Er wordt ook geen bijdrage meer geleverd van de stad bij openluchtklassen ed  

(vanaf 1 sept)  50 euro, terugtrekking via mutualiteit blijft wel behouden 

Middagvergoeding : zie bijlage : voorstel wordt goedgekeurd 

Vraag door Wim Mertens : zijn er mensen die gespreid willen betalen?  Er worden 

telkens oplossingen gezocht voor mensen die oa moeite hebben om 

openluchtklassen te betalen.  Er worden telkens met de betreffende ouders 

gesprekken gehouden om oplossingen te vinden. 



 

*LOP : zie bijlage 
 

 

 

*Verlofdagen :  

  Vrijdag 4 oktober 

  Maandag 11 november  

  Maandag 3 feb : facultatieve verlofdag 

  Woensdag 26 maart : ped studiedag 

  Donderdag 1 mei 2014: verlofdag 

  Vrijdag 2 mei 2014 : fac verlofdag 

  Vrijdag 27 juni 2014: voor de lln eindigt de klas om 11.55u   Voor de leerkrachten  

  wordt er later (door de Raad van Bestuur) nog beslist of zij nog aanwezig moeten 

  zijn op maandag 30 juni 2014          
 

   

*Lestijdenpakket / invulling naar volgend schooljaar zie bijlage 

Px : 3 volwaardige klassen 

ICT eerste graad : klasleerkrachten geven dit zelf, derde lj : juf Chris, bovenbouw 

krijgt  lesuur ICT om de  14dagen 

Er wordt heel veel beroep gedaan op vrijwilligers die meewerken aan het 

zorgbeleid 

Lokalenprobleem op SJB, secretariaat gaat verhuizen naar boven naast het 

lerarenlokaal, in het huidige secretariaat komt een klas  

Opmerking : van G. Van Cutsem:  Moet er geen capaciteitsdossier ingediend 

worden? Hilde zal dit doorspelen naar Raad van Bestuur 

Volgende jaar kan het derde leerjaar ev verhuizen naar Veldenstraat (om ruimte 

te maken voor de veranderingen tijdens de verbouwingen op SJB) 

Vraag : wat volgend  jaar voor het derde leerjaar?  Ook drie klassen derde 

leerjaar?  Zal jaar per jaar bekeken worden, voorrang kleinere groepen eerste 

graad? 

 
 

 

*Korte reflectie hervorming secundair onderwijs  

 

 Derde graad van de lagere school wordt mee betrokken in deze hervorming. 

 De school kan kiezen om vakleerkrachten in te schakelen in de derde graad van   

het lager onderwijs. (talen, techniek, muzische vorming) Om leerlingen te laten  

proeven van de verschillende mogelijkheden en beter, bewuster te laten kiezen. 

Een hervorming is nodig maar het zal geen makkelijke weg zijn. 

Binnen onze scholengemeenschap zal een technische school mee verankerd 

moeten worden. 

De schotten tussen ASO/TSO en BSO zouden weggewerkt worden. 

 

 

*Bouw / capaciteit : zie bijlage 

Klas van Juf Elfi wordt aangepakt op SJB, hernieuwing dak   

 



 

 

 

 

Capaciteitsdossier  

Er is bij ons nog niet echt een aanmeldingssysteem, alle Mechelse scholen spreken 

een startdatum af om in te schrijven, voorrangsperiode voor broers en zussen, er 

moet rekening gehouden worden met indicatorleerlingen, we hebben nog geen 

kinderen moeten weigeren. 

 

Voor de kleuterschool ligt de capaciteit op 23 

Eerste graad : 22 

Tweede graad :  24 

Derde graad : 25 

 

Het schoolbestuur duwt vermoedelijk op de rem wat betreft capaciteitsdossiers 

wegens budgetbeperkingen. 

Veroudering van de gebouwen en groei aantal leerlingen zorgen dus voor 

problemen. 

 

 
 

*Zwemmen : 

 

Stad gaat de tussenkomsten in het vervoer verminderen. 

Heel beperkte subsidie van de stad, wij gaan zelf voor de kosten van het vervoer 

moeten opdraaien. 

 

De vraag werd gesteld of het effectief nodig is dat alle leerlingen om de 14 dagen 

gaan zwemmen. 

Eindtermen : lln moeten op het einde van hun loopbaan kunnen zwemmen. 

 

Voorstel : van de leerkrachten : 

Eerste en tweede graad : geen veranderingen, om de 14 dagen een zwembeurt 

Derde graad : de leerlingen gaan nog maar bepaalde periodes zwemmen, niet 

meer om de 14 dagen, er komt zeker geen extra uur LO voor de derde graad ter 

vervanging, voldoende uren LO 

Voorstel : volgende schoolraad wordt een schooljaar met specifieke zwembeurten 

per graad voorgesteld en verder besproken (voorbereiding schooljaar nadien) 

 
 

 

*Vergaderdata 2013/201  :  30/09/13 - 24/02/14 – 19/06/14 om 20uur Voorstel : in de 

refter ipv leraarslokaal Veldenstraat 
 

  

*Varia :  Juf Jenny De Meester : gaat op pensioen op 1 september 2013 (bedanking 

receptie vrijdag 28 juni)   Voorstel als bedanking : bloemetje vanuit de schoolraad 



 

BIJLAGEN : 

 

Schoolreglement – maximumfactuur 
Op basis van de gezondheidsindex van maart zijn de bedragen voor de 
maximumfactuur herberekend. Dit geeft enkel een aanleiding tot een stijging voor 

het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur van 400 euro naar 405 euro. 

1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, 

sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, …  

De school kan onkosten van activiteiten tijdens de schooluren (zwemmen, 

schoolreizen, sportdagen, theatervoorstelling, leeruitstappen, …) doorrekenen 

aan de ouders.  Deze kosten zijn evenwel gelimiteerd zoals genoteerd op de 

tabel hieronder. 

 

De reële kosten overschrijden de bijdrage van de maximumfactuur.  In al deze 

gevallen past de school het verschil bij.  Om onze boekhouding toe te laten 

efficiënter te werken rekenen wij het bedrag van de maximumfactuur aan op de 

volgende manier: 

 

Kleuters Twee-en driejarigen  

September  

 

20,00 euro 

Vierjarigen  

September 

Januari (2de trimester) 

 

20,00 euro 

15,00 euro 

Vijfjarigen en leerplichtige 

kleuters 

September 

Januari (2de trimester) 

 

 

20,00 euro 

20,00 euro 

Lagere school September  25,00 euro 

Januari (2de trimester )  25,00 euro 

Mei (begin 3de trimester )  20,00 euro 

Op deze manier hoeven wij niet langer met kleine bedragen facturen te maken 

zodat het voor iedereen ook een pak eenvoudiger wordt.  Deze werkwijze werd 

besproken en goedgekeurd op de schoolraad van donderdag 17 juni ’10.   

Op het einde van het schooljaar maken wij een overzicht per leeftijdsgroep.  

Indien er nog overschotten zijn wordt dit eveneens teruggestort.  

2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat 

om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de 

schooluren (bijv. sneeuwklas, plattelandsklas, …). De minder scherpe 

maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen 

komen niet voor) en voor een kind uit de lagere school 405 euro voor de 

volledige duur van het lager onderwijs.  



 

Onze school organiseert i.s.m. de v.z.w. Openluchtklassen, Guimardstraat 1 te Brussel 

plattelandsklassen voor de leerlingen van het 3de leerjaar en sneeuwklassen voor de 

leerlingen van het 6de leerjaar. 

 

 

Voor en naschoolse opvang uitgezonderd woensdagnamiddag.   

Info omtrent de besparingsmaatregelen van de stad. 

In het kader van de buitenschoolse opvang zijn er tussen de stad en de onderwijsnetten een aantal 

gesprekken geweest om tot een eenvormige organisatie te komen. Volgende afspraken zijn gemaakt: 

 € 0,75 ouderbijdrage voor de morgend-, avond- en woensdagnamiddagopvang per 

begonnen halfuur. 

 € 0,50 ouderbijdrage voor het middagtoezicht.  

 Alle scholen passen deze bijdrage toe. 

 Er wordt een gemeenschappelijke brief opgesteld door stad en 

onderwijsvertegenwoordigers voor de ouders met toelichting over de nieuwe regeling 

voor de buitenschoolse kinderopvang. 

 De verdeling van de stedelijke toelage voor de organisatie van de buitenschoolse 

kinderopvang (200.000 euro) gebeurt op basis van het aantal leerlingen basisonderwijs 

(gewoon en buitengewoon) van beide onderwijsnetten. 

Berekening voor het volgende schooljaar :  1ste trimester 29,50 euro   2de trimester 24,00 

 3de trimester 17,50   zonder vergoeding van de drank 

Voorstel voor onze school :   

éénmalig middagverblijf in onze refter 

€ 1,00  

  

forfaitair bedrag per trimester inclusief drank 

 3 à 4 dagen per week ineten 

€ 30,00  

 

1 à 2 dagen per week ineten 

 

€ 15,00  

 
 

Prijzen warme maaltijd:   TRAITEUR GOOSSENS  soep 0,85 euro 

   Warme maaltijd 4,76 euro  



 

Inschrijvingsbeleid in het schoolreglement 
 

 ‘De LOP-afspraken over de inschrijvingen 2014-2015 zijn nog niet gemaakt. De inschrijvingen zijn 

opgeschort tot deze afspraken zijn goedgekeurd door de plenaire vergadering van LOP regio Mechelen 

basisonderwijs. Op 1 december krijgen de ouders een aanpassing van het schoolreglement met daarin 

de bepalingen rond de inschrijvingen. Deze afspraken zullen ook via een mediacampagne worden 

bekend gemaakt.’  
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1) KLEUTERONDERWIJS 

 

Wegingscoëfficiënt Aantal leerlingen Gewogen leerlingen 

1 198 198 

1,5 1 1,5 

  199,5 

Totaal aantal lestijden volgens de schalen kleuteronderswijs   2549LT 

 SES : Sociaal Economische Status van de gezinnen waaruit onze lln komen 

 

 % op basis van 

vorig schooljaar 
Aantal lln Coëfficiënt Aantal lestijden 

Opleidingsniveau 

moeder 

 45 0,2671 12.0195 

Thuistaal niet 

Nederlands 

 56 0,2911 16,30496 

Schooltoelage 25,23 50,2077 0,11917 5,9832516 

SES-lestijden KS    34 LT 

 

Inlevering instaplestijden: pas vanaf 1 februari mogelijk!  

TOTAAL aantal LT kleuteronderwijs: 249+ 34 = 283 LT – 3 LT preventie = 280 LT 

 

 

  
PIUS   X   

1KC Saskia Van Goethem 

Vervanging Evelien Buelens 

24 u 

2KC Veerle Verlinden 24 u 

3KC Jolien  Hermans 24u 

SJB   

1KA Kris De Reymaecker 24 u  

1KB Lies  Serneels 24 u 

1KD Elfi Meel 24 u 

2KA Sofie Vanlinthout 24 u 

2KB Karin Dée 24 u  

3KA Kirsten Vandenbroecke 24 u 

3KB Ilse Van Lent 24 u 

Zorg Lieve Thijs 12 u  

LO Lkr Stefanie Vos 20 u 

LO lkr Taeckels Kay  4 u 

Zorg Blangenois Astrid 4 u 

  280 LT 
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2)KINDERVERZORGING : 12/32 

Peeters Katrien   7 v  

Dockx Veerle        5 v 

 

 

2) LAGER ONDERWIJS 

 

Wegingscoëfficiënt Aantal leerlingen Gewogen leerlingen 

1 259 259 

1,5 2 3 

  262 

Totaal aantal lestijden volgens de schalen lager onderwijs 321 LT 

  

SES-LESTIJDEN  

 

 % op basis van 

vorig 

schooljaar 

Aantal lln Coëfficiënt Aantal lestijden 

Opleidingsniveau 

moeder 

 55 0,26710 14,6905 

Thuistaal niet 

Nederlands 

 53 0,29116 15,43148 

Schooltoelage 25,23 65,8503 0,11917 7,8473803 

SES-lestijden LS    38 LT 

 

TOTAAL aantal LT lager onderwijs: 321+ 38  SES-LT + 30 RK = 389 LT -1 u preventie = 388 LT 

 

 Leerkrachten uren aantal 

1A Veerle Kuyl 24u Klasgroepen van 

18/19 1B Kathleen Lamberts 24 u 

1C Dirk Van Horenbeeck 24 u 

2A Lut Ceulemans 24 u Klasgroepen van 

17/18 2B Martine Fransis 24 u 

2C Nog niet bekend !!! 24 u  

3A Karin Lapeijsen /  

Magda Verbruggen 

12 u 

12 u 

22 

3B Ria Van Loo 24 u  

4A Emmelien Sartorius 24 u 20 

4B Katleen Verbist 24 u 

5A Tania De Cuyper 24 u 18 

5B Katarina De Schoenmaeker 24 u 

6A Verachtert Annelore 24 u 20 

6B Dirk Raats 24 u 

Zorg 

6A 

Ann Bernaerts 12 u Opvang kangoeroe + 

zorg 6de lrj  / ICT 14-

daags 

LO Herman Goossens 20 u  

LO Stefanie Vos 4 u  

Zorg  Blangenois Astrid 4 u  

Zorg/B.O. Chris Meeus  12 u BPT 

 



 

                                  

4) ZORG :  84 ptn 

 

 Thijs Lieve   42 ptn = 18/36 t 

Meeuws Chris 42 ptn = 18/36 v 

 

 

5) ADMINISTRATIE : afhankelijk van diploma (75 punten) 

 

Verschooten Gerda  HSO 16/36   28 punten 

Verhoeven Monique HSO 15/36 (2/36 presteren in 

SRC)   

26 punten 

Horckmans Greet HOLT 7/36  23 punten 

  77 punten 

1 restpunt wordt overgedragen naar de SG 

+ Gerda 4/36 in Parel (punten BimSem) 

 

6) ICT-COORDINATOR (barema adm med HOKT) : 22 punten 

 

Cremie Chris  9/36 v  21 punten 

Gilles Ruelens 1/36 2 punten 

   

+ 1 restpunt voor Chris met punten van de SG. 

 

7) CONTRACTUELEN 

 

Peeters Christel (onderhoud SJB) 25/38 

Liekens Florentina (onderhoud SJB) 15/38 

Van den Bergh Nelly (onderhoud SRC) 19/38 zv 

Goossens Els (toezicht) 19/38 

Lechkar Naima (toezicht) 23/38 

Van Roosbroeck René (onderhoud) 14/38 

 

 

  



 

Bouw 
 Het dossier voor het afdak met het architectenbureau Kennes en Elegeert door 

bedrijf Stijnen is van start gegaan.   

 Er is afbraak voorzien van het bestaande dak, nieuwe spanten, daarop 

Gerpanplaat (samengestelde plaat met isolatie en RF 1u) + roofing, 

           Kostprijs 35 158 euro subsidie: 22799,00 euro  

 Het dossier van de verwarming van de Veldenstraat. 

Hier wachten wij afwerking van de schouw.   

 Bouwaanvraag bijna klaar voor schrijnwerk rechter gedeelte en dak.  Verkorte 

procedure van 125 000,00 euro 

 Groot dossier:  voorlopige ontwerpen zie plan 

Groot  probleem : kleine turnzaal ( de kleine bestaande turnzaal biedt geen oplossing 

meer naar de toekomst) Oplossing : een overdekte speelplaats die als turnzaal kan 

gebruikt worden. (ipv fietsenrekken) 

Open ‘passerel’ 

Boven eerste verdieping : zorgklas en een klaslokaal 

Beneden : klaslokaal en een leraarslokaal en secretariaat 

Een nieuwe verdieping boven de lokalen van Juf Lut en Juf Veerle, nieuwe trap in de 

gang; doorsteek naar tuintje 

Uitvoeringsdatum : ten vroegste juni 20104 tijdens de grote vakantie 

Later een verdieping boven de hele vleugel  

Kostprijs 400.000 euro 

 

 

Nieuwe toestellen voor de speelplaats zijn goedgekeurd en mogen nog besteld 

worden (hopelijk tegen 1 september)  Jaar per jaar zal de speelplaats verfraaid 

worden. 

 

 

 

 

 

 Pius X: 

o Verwarming ca 25 000 (oa radiatoren in klassen) 

o Sanitair 37 000 

o Omheining 2 000  

Dossier in beheer van Wouter Roels  


