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Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 8 oktober 2019 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Karen Crabbé (ouder Pellenberg) 
Ann Janssens (ouder Binkom) 
Evelien Christiaens (leerkracht Linden)  
Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 
Kristien Clits (directie Pellenberg) 
Karin Bunckens (directie Linden) 
An Wouters  (schepen van onderwijs) 
An Courant (directie Binkom) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Lieze Everaerts (administratief medewerkster De Stip Binkom - verslag) 
Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 
Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 

 

Verontschuldigd:  / 
 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag juni 2019 

2. infrastructuurwerken school 3212 (Pellenberg): verkeersomgeving (opvolging) 

3. nieuwbouw (Pellenberg) 

4. Herlocalisering ( Pellenberg) 

5. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (conclusies) 

6. oplevering nieuw sanitair (Linden) 

7. fietsenstalling voor fietsen van de ouders aan de school (Linden) 

8. opvolging Schoolstraat (Binkom) 

9. doorlichting inspectie 2.0 ( Pellenberg) 

10. telling 1 oktober GBS De Stip Binkom 

11. GDPR 

12. Vernieuwing scholengemeenschap 

13. professionaliseringsbeleid 

14. lerarenplatform 
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1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het verslag 4 juni  2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Infrastructuurwerken school 3212 Pellenberg (opvolging) 

 

Er is een meeting geweest met politie en ambtenaar voor de proefopstelling. De vacature voor 

mobiliteitsambtenaar staat open. 

Het bureau Vectris  heeft al onderzoek gedaan, maar de huidige proefopstelling moet opgemaakt worden 

door de nieuwe mobiliteitsambtenaar. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van opvolging van de infrastructuurwerken in school 3212 

Pellenberg. 

 

3. Nieuwbouw (Pellenberg)  

Er wordt hard aan gewerkt. Een extern bureau, Roger Sannen, volgt de vergaderingen mee en geeft zijn 

input. Budgettair moet alles goed bekeken worden in functie van het meerjarenplan. Het concept van de 

nieuwbouw is  hertekend om te rationaliseren. Er wordt ingeboet op extra ruimtes, niet op de ruimtes voor 

de klassen of leerlingen. De totale oppervlakte blijft hetzelfde, maar bepaalde ruimtes zullen compacter 

worden zonder in te boeten op kwaliteit. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van de nieuwbouw . 

 

4. Herlocalisering (Pellenberg)  

 

Er is een informeel akkoord, maar er wordt nog gewacht op het getekend contract. 

De locatie zou bestaan uit het kasteel UZ Pellenberg en containers. In het kasteel kan niet alles gebruikt 

worden in de huidige staat, er gaan kleine aanpassingen gebeuren bijvoorbeeld aan de toiletten, 

trapleuningen, etc. Het brandweerverslag is reeds bekeken en is positief mits de kleine aanpassingen. 

Dit is allemaal teruggekoppeld naar KU Leuven. Hiervoor zal nog een infovergadering plaatsvinden als alles 

ondertekend is. Deze zal hopelijk plaatsvinden tussen de herfst- en kerstvakantie. 

School zal er zeker komen! 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de herlocalisering van school Pellenberg 

5. Mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (conclusies) 

Wat werd verwezenlijkt?  

-De verzinkbare palen zijn in werking en houden het plein verkeersvrij. Tussen 9u en 11u zijn de palen naar 

beneden zodat leveringen mogelijk zijn. Er zijn problemen met de afstandsbediening. 



VERSLAG SCHOOLRAAD 8 OKTOBER 2019 3 

 

-Wegwijzers naar de parking zijn geplaatst door de gemeente. 

-Op de parking werden richtingspijlen om de verkeersstroom aan te duiden, duidelijk geschilderd. 

- De glasbollen zijn in gebruik en de haag aan de uitrit van de parking is geschoren. 

 

Welke knelpunten merken we nog?  

-Aan de boekentil gebeuren nog teveel overtredingen, auto’ rijden over het voetpad om zo van het 

Martelarenplein of de Kerkdreef naar de Wolvendreef te rijden zodat ze de verkeerslus niet moeten 

maken. Er wordt gevraagd om de aanleg op deze plaats te herbekijken.  

-Aan de uitgang van de Pastorijstraat met de Gemeentestraat werd nog geen spiegel geplaatst. Dit zou het 

veiliger maken voor voetgangers en fietsers omdat de auto’s die nu uit de Pastorijstraat komen, heel ver 

moeten doorrijden om het aanliggende verkeer te zien.  

- Zebrapad Wolvendreef herleggen. Dit ligt niet in het verlengde van het voetgangersweggetje en ligt aan 

de uitrit van de kiss and ride wat het gevaarlijk maakt. 

- Het bereiken van het voetgangersweggetje dat aangelegd werd naast de parking om te vermijden dat de 

kinderen op de parking moeten stappen met aan- en afrijdende wagens, wordt bemoeilijkt door een 

ijzeren draad en haagje waarover moet gestapt worden.  

- Voetgangersweggetje naast de parking beveiligen zodat er geen wagens meer op kunnen parkeren. 

 

Volgende vragen worden gesteld om verder uit te werken: 

- Hoe kunnen de fietspaden beter aangeduid worden? 

- Om van de parking het voetgangersweggetje te bereiken, moet je over een haagje en draad stappen. Kan 

er een betere doorgang voorzien worden?  

- Spiegel plaatsen in de Gemeentestraat bij uitrit van de Pastorijstraat. 

- Op de parking naast de kerk blokkeren voertuigen ter hoogte van het voetgangersweggetje tegenover de 

school regelmatig de toegang tot het weggetje. Ze staan erop gestationeerd om hun kinderen uit de wagen 

te laten. Hierdoor versperren ze de doorgang voor fietsers en voetgangers die op een veilige manier de 

school willen bereiken. Een afsluiting op de rand van het voetgangersweggetje zou dit probleem kunnen 

oplossen.  

- Doorgang ter hoogte van de boekentil op het Martelarenplein niet meer mogelijk maken 

- Overgang van fietspad Nachtegalenstraat naar rond punt bekijken. Nu is er geen verderzetting van het 

fietspad op het rond punt.  

-Is er een mogelijkheid om het zebrapad in de Wolvendreef te verleggen? (Naar de uitgang van het 

weggetje van de Scouts) 

 

Er werd vanuit de gemeente een vacature geplaatst tot aanstelling van een mobiliteitsambtenaar. De 

procedure is lopende. Deze persoon zal alle mobiliteitsvragen opnemen.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de conclusies van het mobiliteitsplan schoolomgeving 

Linden.  

 

6. Oplevering nieuw sanitair (Linden) 
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Werd de eerste week van oktober volledig in orde gebracht. De oorspronkelijke plaats en ruimtes werden 

behouden, maar functioneler heringericht waardoor meer toiletten plaatsen mogelijk was. 

De oplevering is gebeurd en het sanitair is volledig in gebruik.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de oplevering nieuw sanitair van school Linden. 

 

7.  Fietsenstalling voor fietsen van de ouders aan de school (Linden) 

 

Aan de Kerkdreef staan er nog veel auto’s geparkeerd waardoor er geen voetpad meer is. 

Het plaatsen van een fietsenstalling voor externen en om te gebruiken door de ouders bij begin – en einde 

schooltijd wordt mee opgenomen in het project van de herinrichting van het plein ( ruimte net voor de 

school aan de hoofdingang) voor school Linden. Hoe kan het plein groener worden? Het wordt een 

participatief project waar ook burgers en zeker ouderraad ideeën en tips kunnen suggereren. De vraag 

werd ook gepubliceerd in het infoblad. Ideeën kunnen doorgegeven worden op het volgend mailadres: 

omgevingsvergunningen@lubbeek.be.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van de fietsenstalling van de 

ouders aan de school in Linden. 

 

8. Opvolging Schoolstraat 

 

Op 16 oktober zal er een infovergadering plaatsvinden voor alle nutsvoorzieningen te bespreken. 

De verkeerssituatie op de Tiensesteenweg is zeer gevaarlijk wanneer de school begint en eindigt. Er wordt 

gevraagd om de signalisatie te optimaliseren. 

Een wegwijzer voor het school is in het verleden aangevraagd geweest, maar is afgewezen door 

onduidelijke redenen. 

De zebrapaden liggen zeer ver uit elkaar en worden niet gebruikt, waardoor voetgangers en fietser 

willekeurig de straat oversteken. Dit creëert zeer gevaarlijke situaties. 

De zone 30 zou verder getrokken moeten worden (tot voorbij de Santro). Deze zone stopt nu te vroeg 

waardoor vele automobilisten te snel er nog door rijden. 

Er is nog teveel verkeer in de Schoolstraat die er niet mag zijn, dit kan misschien opgelost worden met 

verzinkbare palen. 

Er moet gewaakt worden over de opvolging van de werken en de communicatie voor en tijdens de werken. 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de werken die starten aan de Schoolstraat te Binkom. 

 

9.  Doorlichting inspectie 2.0 (Pellenberg) 

 

Op 14-18 oktober zal er een doorlichting plaatsvinden. 

In de kleuterschool wordt er geïntegreerd doorgelicht.  

Voor de lagere school ligt de focus op Mens&maatschapij en Nederlands. 

mailto:omgevingsvergunningen@lubbeek.be
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Kwaliteitsgebied: Omgaan met diversiteit 

Voor veiligheid en Hygiëne heeft de school gekozen. De inspectie voor EHBO en toegankelijkheid en voor 

elektriciteit 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van aankomende doorlichting inspectie 2.0 in School3212 

te Pellenberg. 

 

 

10. Telling 1 oktober 2019 (Binkom) 

 

Het is de laatste keer dat GBS De Stip Binkom telt op 1 oktober. De herstructurering is nu een feit. 

LESTIJDENBEREKENING 1 OKTOBER 2019 

Binkom telt voor kleuter en lager op 1 oktober 2019.  

Enkel voor zorg en de punten op niveau van de scholengemeenschap telt de telling van 1 februari 2019 

De SES-lestijden zijn een voorlopige raming. De effectieve dienstbrief volgt tegen het einde van de 

maand 

 

 01/10/2019 Kleuters lagere school 

Binkom   57 80 lln  + 1ll x 1.5= 81,5 → 82 

 

KLEUTERS 

1. LESTIJDEN SCHALEN:  

Binkom:  57 kls >>> 86 LT x 0,9716= 83,5318 = 84 LT  

2.SES LESTIJDEN:    2 SES-LT  

3.ADDITIONELE LT :( 57 kls : 86 LT ) x 24 = 15,9= 0 LT  

TOTAAL AANTAL LT kls 

84LT + 2 ses LT = 86 LT 

86 LT : 24 = 3 FT + 14 RLT 

> 3 kleuterklassen  

> 7 lestijden gym   

7 restlestijden       

kinderverzorging :  8/32 

LAGERE SCHOOL   
 

1. LESTIJDEN VOLGENS DE SCHALEN: 

82 lln > 116  LT  

116 LT x 0,9716 = 112,7 

AFGEROND = 113 LT 
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2.SES LESTIJDEN:  4 ses LT  

3.ADDITIONELE LT : ( 81 lln : 117 LT ) x 24 =16,61 =   O LT  

TOTAAL AANTAL LT LS 

113LT + 4ses LT= 117 LT 

117 : 24 = 3 FT +  44 RLT  

 

> 3 lagere schoolklassen  

> 5 LT gym 

> 12 LT opsplitsing 1ste graad 

➔ 28 restlestijden  voor coteaching in 1ste en 2de gr en ontdubbeling 3de gr 
 

ICT:  138 LLN X 1,25 X 0.03969 = 6,84 punten = 7punten 

> 7 punten = 3/36    

Administratie:   

9 + ( 81+ ( 57 X 0.6636)) X 0,22326 = > 35,52punten = 36 pnt  

7 pnt = 3/36 (HOKT)    

29 pnt = 16/36 HSO      

1 restpunt              

Zorg via SG :  14 punten (basis) 

Kleuters (telling 1 febr) 65 kls X 0.18128 =  11,78 punten  

Lagere school (1 febr)   76 lln X 0.14122=    10,73 punten  

                                                                           22,51 punten+ 14 pnt  = 37 punten 15/36 

+ 2 restpunten → terug naar zorg = 16/36  

 Punten vanuit de scholengemeenschap: 7 punten  

2 pnt = 1/36  ICT 

4pnt = 2/36 admin HSO 

1 restpunt + restpunt van admin → 1/36 zorg SG 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het lestijdenpakket van GBS De Stip Binkom. 

11. GDPR  

 

School Linden: alle ouders en leerkrachten hebben de vragenlijst GDPR, waarbij ouders toelating geven 

voor verschillende soorten afbeeldingen, bij aanvang van het schooljaar ontvangen en ingevuld. Uit de 

finale synthese van de vragenlijsten blijkt dat de toelatingen zeer uiteenlopend zijn waardoor het besluit 

genomen is om het fotograferen van leerlingen beperkt te houden. Er zullen enkel nog algemene foto’s 

genomen worden waar de leerlingen op afstand afgebeeld staan. De klasleerkrachten beoordelen zelf 
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a.d.h.v. de syntheseregistraties van hun klas, of zij nog activiteitenfoto’s van de klas op de gesloten 

omgeving kunnen posten. 

School Binkom: in het algemeen een positieve uitkomst. Alleen zijn de goedkeuringen beperkt bij 

beeldmateriaal voor openbare doeleinden. 

 

Deze goedkeuringen zijn 6 jaar geldig en moet alleen jaarlijks aangeboden worden aan nieuwe leerlingen. 

Wensen de ouders wijzigingen in hun registratie aan te brengen, moeten ze zelf het initiatief nemen en 

hun vraag richten aan de directeur.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van acties in functie van de GDPR. 

12. Vernieuwing scholengemeenschap 

 

Om de extra werkingsmiddelen, die toegekend worden aan een scholengemeenschap, te blijven ontvangen 

moet er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden voor de periode 2020-2026.  

De voorkeur van de scholen ligt bij het behouden van de huidige scholengemeenschap LBB. De vraag om 

nieuwe scholen toe te laten in onze scholengemeenschap ligt open, maar tot op heden ontvingen we geen 

vraag van een ander schoolbestuur. 

Momenteel telt onze scholengemeenschap LBB (gemeentescholen Lubbeek – Boutersem- Bierbeek) 1758 

leerlingen. 

Om in een volgende schaal te komen, moeten we 1800 leerlingen tellen > 125 stimuluspunten i.pl.v 91 

punten  

Aantal leerlingen op 1/2/2019: 

• GBS Boutersem 575 LLn 

• GBS Bierbeek 392 LLN  

• GBS Linden 422 LLN 

• GBS Pellenberg 227 LLN 

• GBS Binkom 142 LLN   

 

Bevoegdheden scholengemeenschap:  

- aanwending puntenenveloppes stimuli  

- aanwending puntenenveloppes ICT en administratie kunnen samengelegd worden  

- wijze van aanwending punten ICT in SG  

- wijze van het voeren van een zorgbeleid  

- zorgbeleid binnen scholengemeenschap (SG) voor wat betreft kleuterparticipatie  

- opnemen van bijkomende scholen in de SG  

- algemene afspraken functiebeschrijvingen en evaluaties  

- algemene afspraken inzake de intere afstemming van het personeelsbeleid binnen de SG over de 

aanvangsbegeleiding en TABD 

- het gebruik van infrastructuur 
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De directies bereiden deze nieuwe overeenkomst voor in samenwerking met de bevoegde schepenen. 

 

Besluit : De schoolraad geeft een positief advies om de huidige samenwerkingsovereenkomst, die leidt 

tot de scholengemeenschap LBB, verder te zetten . 

 

13. Professionaliseringsbeleid 

De individuele nascholingen van de leerkrachten behoren tot dit beleidsplan 

Professionaliseringsplan GBS De Stip Binkom – Schooljaar 2019-2020 

 

  Onderwerp:  Leerkracht
:  

Timing/Datu
m:  

Organisatie:  Budget:  

Leerkrachtniveau  EHBO opfrissingscursus  Kim  
Nathalie  

6/12/2019  Idewe  €102/pers  

  Stem-traject  An  
Kim   
Sarah  

10 woensdagen  
09/10/2019  
06/11/2019  
13/11/2019  
04/12/2019  
15/01/2020  
29/01/2020  
12/02/2020  
04/03/2020  
01/04/2020  
29/04/2020  

Provincie Vlaams Brabant  
-didactisch kader + laagdremp. act.  

-stem4math (wisk.invulling)  
-praktijklabo (computation.denken)  

-stembeleid (aanzet)  
-praktijklabo (techn.concept)  
-stemactiviteit -> stemthema  
-praktijklabo: voeding  
-stemactiviteit -> stemthema  
-stem en design thinking  
-filozoo  

 

Provincie Vlaams 
Brabant  

gratis  

Professionaliseringsbeleid  An  Nog te 
bepalen  

OVSG  gratis  

Infosessie juridische dienst  An  26/08/2019  OVSG  gratis  

MUvo breed evalueren/ 
kunstkuur/onderwijsspiegel/school-
leiderschap  

An  1/10/2019  OVSG  gratis  

OVSG-toets als instrument voor interne 
kwaliteitszorg  

Els  
An  

20/11/2019  OVSG  gratis  

zorgcontactdagen  Kelly  8/11/2019  
3/3/2020  

OVSG  gratis  

ICT-coördinatorencontactdag  Marianne  26/11/2019  
11/05/2020  

OVSG  gratis  

En wat als we nu weer eens gewoon 
gingen lesgeven?  

An 
Kim 

19/11/2019 COV gratis  

Netwerk begrijpend lezen 3de gr  Els  21/11/2019  
25/11/2019  
17/12/2019  
28/01/2020  

OVSG  gratis  

Netwerk begrijpend luisteren  Nathalie  13/01/2020  OVSG   gratis  
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10/02/2020  
23/03/2020  

Netwerk LO leerkracht  Glenn  29/11/2020  OVSG  gratis  

Zet je EF-bril op  Steffi  21/10/2019  
2/12/2019  
27/01/2020  

Odissee hogescho
ol  

€200  

Maak tijd voor je thema  Anne V  22/11/2019  
7/02/2020  
24/04/2020  

OVSG  € 80  

Aanvangsbegeleiding  Kim  05/11/2019  
16/12/2019  
29/01/2020  
20/05/2020  
  
  
  

OVSG  €140  

Ontmoetingssessies directeurs  An 26/8/2019 
1/10/2019 
27/3/2020 

OVSG Gratis  

Cogilearning  Kim  
An   
Marina  
Ellen  

15/10/2019  COV-Vlaams 
Brabant  

Gratis door 
lidmaatscha
p  

De klas van (n)u AN  16/1/2020 
21/2/2020 
19/3/2020 

COV ( Els 
Smekens)  

€180 

Hospiteerbeurt Onthaal in KS  Anne V  25/09/2019  Eigen beheer  gratis  

 ABC opleiding  Lieze 07/10/19 Agodi gratis 

 

Professionaliseringsplan GBS De Stip Linden – Schooljaar 2019-2020 
 

  Onderwerp:  Leerkracht:  Timing/Datum:
  

Organisatie:  Budget:  

Leerkrachtniveau  Davy Hugaerts Davy 

Hugaerts  

Sept 2019 SVS gratis 

ADHD en ASS in de kleuterklas 
(23/9/2019  in Kessel-lo) 

Nele C.  23/9/2019 Cevoon € 40 

  Gezag en respect zonder woorden Maaike  15/10/2019 Thomas More € 110 
 

Ervaringsgericht leren in een 
digitale wereld  

Evelien  18/10/2019 CEGO € 117 

Professionaliseringsbeleid  Karin  Nog te 
bepalen  

OVSG  gratis  
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Ontwikkelingsvoorsprong en 
hoogbegaafdheid  

Liesbeth R  14/11/2019 Thomas More € 100 

Zwemmen in de lager school  
Breed evalueren in de LO – lessen  

Davy  15/11/2019 BVLO € 68 

En wat als we nu weer eens gewoon 
gingen lesgeven?  

Karin  
Elissa 
Stephanie 
Birgit 

19/11/2019 COV Gratis  

Hoogsensitiviteit in de lagere school  Yasmine S.  26/11/2019 Thomas More  € 50 

OVSG-toets als instrument voor 
interne kwaliteitszorg  

Karin 
Elfi  
Liesbet  

20/11/2019 
28/11/2019 
28/11/2019 

OVSG  gratis  

ICT-coördinatorencontactdag  Marianne  26/11/2019  
11/05/2020  

OVSG  gratis  

Netwerk Lezen op school Bieke 3 x dit 
schooljaar 

Iedereen Leest gratis 

SamenLezen terugkomdag Bieke 12.10.2019, 
25.01.2020 , 
…? 

Het 
Lezerscollectief 

gratis 

GRIS algemene vergaderingen Bieke 4 x dit 
schooljaar 

GRIS n.v.t. 

Expertopleiding Cultuur in de 
Spiegel 

Bieke 10 x dit 
schooljaar 

Vlaamse Overheid 
CANON Cultuurcel 

€ 250 

Netwerk Begrijpend Lezen 3de graad Bieke 23/10/2019 
27/11/2019 
18/12/2019 
29/1/2020 

OVSG gratis 

Netwerk Begrijpend luisteren K3-L1 Bieke 13/01/2020  
10/02/2020  
23/03/2020  

OVSG gratis 

Vorming/Lezing : Boekenstoet 
(project provincie Vlaams-Brabant) 
 

Bieke 7.09.2019 Jeugddienst 
Tienen 

€ 0 

Verdoken armoede in Lubbeek Bieke 7.11.2019 Een nieuwe 
Lubbeekse 
werkgroep zonder 
naam 

€ 0 

EHBO opfrissingscursus  Marianne  
Amy  
Liesbeth 

9/12/2019  Idewe  € 102/pers  

Netwerk LO leerkracht  Davy 29/11/2020  OVSG  gratis  

Ontmoetingssessies directeurs  Karin  26/8/2019 
1/10/2019 

OVSG Gratis  
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27/3/2020 

De klas van (n)u Karin  16/1/2020 
21/2/2020 
19/3/2020 

COV ( Els 
Smekens)  

€180 

Opleiding mentoren  Birgit 5/11/2019 
20/12/2019 
21/2/2020 
27/2020 

OVSG  140  

Talent in de klas: hoe talent in de 

klas zichtbaar maken  

Jill V.  29/1/2020 Cevoon €40 

Plaats om te spelen, ruimte om te 

groeien  

Kaisia Voorjaar 2020 Tenz € 150 

Rust in de klas  Ulla N.  17/3/2020 Cevoon  €80 

Hospiteerbeurten van nieuwe 
leerkrachten  bij ervaren 
leerkrachten  

Lita 
Jasmien 
Lore 
Birger 
Jasmine 
Lincy 

Eerste 
trimester  

Eigen beheer  gratis  

Hospiteerbeurten in kader van 3-
sporenbeleid  

Alle 
leerkrachten 
lager 
onderwijs  

eerste 
semester 

Eigen Beheer  gratis  

 

 

 

Professionaliseringsplan GBS Pellenberg SCHOOL3212 

Inhoud Doelgroep Organisatie Datum Nascholingsorganisat
ie 

budget 

Opfriscursus hulpverlener: 

Om geldigheid van eerste 
hulpverlener te behouden 

 

Mia Roskams nascholing 06/12/201
9 

Idewe 102€/ 
persoon 

KIVA project  

 ‘Kiva’ is het Finse woordje 
voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is 
ook de naam van een 
succesvol Fins 
antipestprogramma. KiVa-
scholen zorgen ervoor dat 
kinderen, leerkrachten en 
ouders hun school als een 
veilige, aangename en 

Trekkersgroep 

Anja Boogaerts 

Sofie Kaerts 

Kristien Clits 

Sophie Decoen 

 

Nascholing 14/02/202
0 

29/04/202
0 

KIVA  

TENZ 

Betaald 
door 
oudercomit
é 



VERSLAG SCHOOLRAAD 8 OKTOBER 2019 12 

 

stimulerende omgeving 
ervaren waarin pesten 
minder kans maakt.  

KiVa is het 
eerste wetenschappelijk 
onderbouwde 
antipestprogramma waarm
ee Vlaamse basisscholen, 
op weg gezet door 
professionele trainers, aan 
de slag kunnen gaan. KiVa 
heeft als doelstelling 
pestproblemen te 
voorkomen én aan te 
pakken en sluit aan bij de 
eindtermen van het lager 
onderwijs. 

KiVa gaat in de eerste 
plaats op zoek naar de 
kracht in de groep en 
stimuleert kinderen tot het 
ontwikkelen van een 
gevoelenstaal, het 
weerstaan aan groepsdruk 
en het opkomen voor 
zichzelf en anderen.  

 

 

Kiva 

Zie hoger 

 

SCHOOLTEAM PED.STUDIEDAGEN 20/11/201
9 

20/01/202
0 

Tenz Betaald 
door 
oudercomit
é 

Muvo 

 

SCHOOLTEAM personeelsvergadering
en 

 Directie en 
pedagogisch adviseur 

Gratis 

De mentor, een investering 
in de toekomst 

Anja Boogaerts Nascholing 16/09/201
9 

06/11/201
9 

13/05/201
9 

13/05/201
9 

OVSG €140 

ICT Marianne 
Empsen 

Netwerkdag Later te 
bepalen 

OVSG Gratis 

CVI 

Aanleiding lln in de klas 

Sylvia Baudoux Opendeurdag CVI 18/10/201
9 

Woudlucht Gratis  
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Kansrijk onderwijs Anja Boogaerts 

Kristien Clits 

 

Nascholing 26/05/202
0 

UCLL ? 

Administratie: 
administratieve 
nieuwigheden 

 

Ann Van de 
Weyer 

Nascholing  OVSG  

Administratie: 

Personeels-en 
leerlingenadministratie 

 

 

Ann Van de 
Weyer 

Nascholing  Provincie Brabant  

LBV 

 

Willem 
Wynants 

Sofie Berghs 

Lahsen Omer 

 

Nascholing  Nascholingen door 
inspectie LBV 

€20 

Netwerk begrijpend lezen: 
traject: 

Recente inzichten en 
actuele onderzoeken rond 
begrijpend lezen verdiepen: 
focus op didactische 
aanpakken. 

 

Lieven Gevaert 

Rita 
Vanschoonlan
dt 

Nascholing  21/10/201
9 

25/11/201
9 

17/12/201
9 

28/01/202
0 

OVSG gratis 

Co-teaching Sylvia baudoux 

Inge Cortoos 

Nascholing 7 
november 
2019 

VENCA €140/ 
persoon 

Type 7 Inge Cortoos Nascholing 22 oktober 
2019 

Woudlucht  gratis 

 

Kleuterschool  

Nog te 
bepalen 

Bodymap? 

    

Zorg Annette 
Stalmans 

Esther 
verbeeck 

Zorgdagen OVSG  OVSG gratis 
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Overlegmomenten directie/ 
OVSG 

Directies Als directeur is het 
belangrijk op de hoogte 
te zijn van de 
wijzigingen en 
vernieuwingen in de 
onderwijswereld. Op 
de ontmoetingsdagen 
kun je enerzijds 
overleggen en 
ervaringen uitwisselen 
met collega-directeurs 
over organisatorische ; 
pedagogische, 
administratieve , 
didactische 
aangelegenheden en 
anderzijds brengt de 
pedagogische adviseur 
nieuwe items aan.  

   

Overlegmomenten LBB Directies LBB Op vlak van onze 
scholengemeenschap 
LBB komen we 
maandelijks samen. 

   

Hospiteerbeurten: een 
gluren bij de buren 

co-teaching en 3-
sporenbeleid 

Co-teachers LK gaan kijken bij 
leerkrachten die al 
meer ervaring hebben 
met co-teaching en 3 
sporenbeleid 

Regelmatig
e basis, af 
te spreken 
met 
directie  

/ / 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de individuele nascholingen voor dit schooljaar. 

 

14.  Lerarenplatform 
 
Is vanaf 1 oktober terug van start gegaan.  
Vorig schooljaar haalden we een inzetbaarheid van 59,6%. De opgelegde norm was 85%. Daarom 
beschikken we dit schooljaar over minder uren. 
Huidige situatie: 
Binkom 8/24 
Pellenberg 13/24 
Linden 22/24  
Bierbeek 22/24 
Boutersem 31/24 
We behouden dezelfde afspraken als vorig jaar maar willen wel streven naar een hoger inzetbaarheid. 
 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de verderzetting van het lerarenplatform. 
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15. Varia 
 

Volgende schoolraad op  te Pellenberg op 18 februari om 20u. 


