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Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 9 juni 2020 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Karen Crabbé (ouder Pellenberg) 
Ann Janssens (ouder Binkom) 
Evelien Christiaens (leerkracht Linden)  
Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 
Karin Bunckens (directie Linden) 
An Wouters  (schepen van onderwijs) 
An Courant (directie Binkom) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Amy Van Goethem (administratief medewerkster De Stip Linden - verslag) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 

 

Verontschuldigd:  Kristien Clits (directie Pellenberg) 
      Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 
      Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 

 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag februari 2020 
2. PWB: uren ten laste van de gemeente 
3. nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 
4. opvolging van de geplande werken in de Schoolstraat (Binkom) 
5. professionaliseringsplan 
6. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
7. aanpassingen schoolreglement en decreet leerlingenbegeleiding (???) 
8. lerarenplatform evaluatie + verderzetting 
9. data vastleggen voor de schoolraden 2020 - 2021 
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1. Goedkeuring vorig verslag  

 
Graag nog de onderbroken zin in het vorig verslag punt 8. inspectie 2.0 Pellenberg aanvullen. 
Karen Crabbé vraagt dit na bij Kristien. 
 

Het verslag 18 februari 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2.        PWB: uren ten laste van de gemeente 

 

Hieronder de uren PWB ten laste van de gemeente per school. 

Deze werden op de gemeenteraad van mei goedgekeurd.  

 

GBS de STip Linden  

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  0 /24  kleuteronderwijs  

          >  20/24 zorgleerkracht lagere school 

          >  9/24 beleidsondersteuning  

          = 29/24                  

 

GBS de STip Binkom 

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  4 /24  kleuteronderwijs vanaf de paasvakantie 

 >  9/24 zorgleerkracht lagere school 

          = 9/24      en  4/24 vanaf de paasvakantie     

 

GBS SCHOOL 3212 

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  10 /24  kleuteronderwijs (kleutergym) > VANAF 1 JANUARI  worden afgelost na elke instapdag  

         >   10/24 zorgondersteuning lagere school  

        >   3/24 pedagogische ondersteuning (Kiva project) 

         >  3/24 beleidsondersteuning  

          = 16/24   + 10/24 vanaf januari met afbouw na elke instapdag.      
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Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de goedgekeurde PWB uren ten laste van de 

gemeente. 

 

3. Nieuwbouw school 3212 Pellenberg (opvolging)   

An Wouters meldt dat alles in stroomversnelling zit met KULeuven en hoopt eind juni op een positief 

antwoord voor het kasteel.  

 

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

 

4. Opvolging van de geplande werken in de Schoolstraat (Binkom) 

De werken zouden normaal gezien in april gestart zijn maar door de corona toestand lagen ook de 

bedrijven die de nutsvoorzieningen moesten voorzien stil.  Liema heeft begin juni met An Courant contact 

opgenomen met de melding dat de geplande werken starten op 22 juni. Ze willen beginnen met het 

wachtbekken tussen het verbindingsstuk van de Chiro en parking daar ze dit gedeelte op 14 dagen tijd 

klaar krijgen en dan vervolgens in bouwverlof gaan.  

Hierdoor kunnen de ouders de school tijdelijk niet bereiken via het onderste stuk van de Schoolstraat. Ook 

de Chiro is niet bereikbaar. Een veilige in- en uitgang bij het afhalen en brengen van de leerlingen is een 

moeilijkheid door de toe te passen veiligheidsmaatregelen voor corona. An Courant ziet dit praktisch en 

veilig niet mogelijk. Ouders kunnen de school enkel langs Tiensesteenweg bereiken. Dit is heel gevaarlijk 

door het drukke verkeer en de afstand kan niet gegarandeerd worden. Door het aantal klasbubbels is de 

school ook genoodzaakt om de ruimte van de chiro te gebruiken om tijdens de pauzes te spelen. Ook de 

speelplaats van de opvang mag niet door de school gebruikt worden omdat de school gescheiden moet 

blijven van de opvang. An neemt contact op met IL of dit toch niet mogelijk is want in de school van Linden 

gebeurt dit wel en hierop is geen aanmerking gekomen van IL .  

An Courant bekijkt ook nog andere opties  

Er werd ook aangegeven dat de leerkrachten Binkom slechts een kwartier vrij hebben op een dag. An 

Wouters probeert om het personeel van de buitenschoolse opvang hiervoor in te zetten. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging werken Schoolstraat 
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5. professionaliseringsplan 

 

Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascholingsinhouden-  Doelgroep Organisatie/vorm Datum Nascholings - 

organisatie 

budget 

1. Opfrissingscursus  hulpverlener  Om geldigheid van eerste 
hulpverlener te behouden  
Marianne Empsen 
Liesbet Verheyden  
Amy Van Goethem  
Dit jaar focus op snel en 
doeltreffend handelen bij 
bloedverlies en bloedingen 
stelpen  
 

ISB 

 

30/11/2020 IDEWE 

 

104euro/ 

persoon  

2. Muzische vorming: afbakenen 

inhouden voor drama, media + 

bijsturen beeld  

Kleuter-  en lager schoolteam Ped studiedag  21 oktober 2020 Eigen beheer  Gratis  

3. Differentiëren en co-teaching : we 

maken er een haalbare kaart van 

voor elke leerkracht  

Kleuter-  en lager schoolteam Ped studiedag  

Personeelsveragdering  

11 januari 2021 

23 maart 2021 

Els Smekens  1191 euro 

4. Moeilijk gedrag bij jonge kinderen 

‘ geweld bij kinderen, geweldige 

kinderen’  

Kleuter-en lager schoolteam van 

GBS de Stip Binkom, Linden 

en VBS de Linde in Linden  

Pedagogische studiedag  28 april 2021 Binu Sighn – 

psychiater 

GHB Leuven  

895 euro totaal  

5. Profesionaliseringsbeleid Karin Bunckens Intervisie  Vorig jaar werd het traject 

niet afgerond omwille van 

coronamaatregelen.  

Wordt verder gezet maar 

nog geen data gekend 

OVSG gratis 

6. Mentorenopleiding 

Aanvangsbegeleiding 

mentoropleiding verdieping 

Birgit Ravoet Nascholing 

Individuele opleiding 

verdieping 

15 september 2020 

8 december 2020 

5 januari 2021 

20 januari 2021 

OVSG Is reeds betaald 

 

160 euro 
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Pellenberg 

 

 

Nascholingsinhouden-  Doelgroep Organisatie/vorm Datum Nascholings - 

organisatie 

budget 

Opfrissingscursus  hulpverlener  Om geldigheid van eerste hulpverlener te 

behouden  

Mia Roskams 

Marianne Empsen (betaling GBS LINDEN) 

ISB 

 

 

30/11/2020 IDEWE 

 

104euro/ 

persoon  

1. Kiva project : intervisie 2  Trekkersgroep: Anja Boogaerts , Sofie Kaerts 

, Sophie Decoen en Kristien Clits 

Nascholing 3 februari 2021 TENZ Betaald door oudervereniging 

 

2. Ouderavond KIVA Leerkrachten en alle ouders ouderavond Tweede week september 

(datum in overleg) 

TENZ Betaald door oudervereniging 

 

3. KIVA op maat : vervolg 

schooljaar 2019-2020 

schoolteam Pedagogische 

studiedag 

30 september 2020 Tenz Betaald door oudervereniging 

4. MUVO: breed evalueren Schoolteam lagere school Pedagogische 

studiedag  

In overleg OVSG € 585 

5. Oren open! Begrijpend 

luisteren in de kleuterklas  

Schoolteam kleuterschool Pedagogische 

studiedag 

In overleg OVSG € 585 

6. IMBOORLING: Waardevol 

communiceren. 

Schoolteam, samen met de 

scholengemeenschap LBB( zonder GBS 

Linden) 

Pedagogische 

studiedag  

24 maart 2021 Imboorling 1.795€, wordt gedeeld door 

LBB, volgens aantal 

leerlingen/ school 

7. ICT Marianne Empsen netwerkdag November – maart 

(datum wordt later 

bepaald) 

OVSG gratis 
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Binkom 
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Nascholingsinhouden-  Doelgroep Organisatie/vorm Datum Nascholings - 

organisatie 

budget 

1. Opfrissingscursus  hulpverlener  Om geldigheid van eerste hulpverlener 

te behouden  

Kim Peeters 

Nathalie Aerts 

ISB 

 

 

30 november 2020 IDEWE 

 

104euro/ 

persoon  

2. Binnenklasdifferentiatie in de 

kleuterschool 

Kleuterteam Ped studiedag  30 september 2020 

20 januari 2021 

CEGO  € 1100 

3. Binnenklasdifferentiatie in de 

lagere school 

Lagere schoolteam Ped studiedag 30 september 2020 

20 januari 2021 

CEGO  € 1100 

4. Waardevol communiceren Schoolteam GBS Binkom, GBS 

Pellenberg, GBS Boutersem, GBS 

Bierbeek 

Ped studiedag 24 maart 2021 Imboorling  1795 ex BTW en 

verplaatsing 

totaal 

5. Moeilijk gedrag bij jonge kinderen 

‘ geweld bij kinderen, geweldige 

kinderen’ 

Kleuter-en lager schoolteam van GBS de 

Stip Binkom, Linden  

Pedagogische 

studiedag  

28 april 2021 Binu Sighn – 

psychiater GHB 

Leuven  

895 euro totaal  

6. Werken in thema bij de jongste 

kleuters 

Anne Vanschoonlandt Nascholing vervolg 29 september 2020 OVSG Is reeds betaald 

7. Mentorenopleiding 

Aanvangsbegeleiding 

mentoropleiding verdieping 

Kim Peeters Nascholing 

Individuele opleiding 

verdieping 

15 september 2020 

 

25 februari 2021 

1 april 2021 

5 mei 2021 

OVSG Is reeds betaald 

 

160 euro 

7. Profesionaliseringsbeleid An Courant Nascholing Vorig jaar werd het traject niet 

afgerond omwille van 

coronamaatregelen.  

OVSG gratis 
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Wordt verder gezet maar nog 

geen data gekend 
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Individuele nascholing moeten nog vastgelegd worden voor alle scholen. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het professionaliseringsplan 

 

6. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

 

Facultatieve verlofdagen voor 3 scholen:  

maandag 5 oktober 2020  

maandag 15 maart 2021 

 

Pedagogische studiedagen GBS De STip Binkom: 

woensdag 30 september 2020 

woensdag 20 januari 2021 

woensdag 24 maart 2021 

woensdag 28 april 2021 (extra halve pedagogische studiedag samen met Linden) 

 

Pedagogische studiedagen GBS De STip Linden: 

Woensdag 21 oktober 2020 

maandag 11 januari 2021 

woensdag 28 april 2021 (extra halve pedagogische studiedag samen met Binkom) 

 

Pedagogische studiedagen School 3212 Pellenberg: 

woensdag 30 september 2020 

Woensdag 24 maart 2021 

3de datum staat nog niet vast.  

  

Besluit : De schoolraad keurt de  facultatieve en pedagogische studiedagen goed. 

 

7.  aanpassingen schoolreglement en decreet leerlingenbegeleiding 

 

Aanpassingen schoolreglement 

Bestaat uit verschillende delen: 

Beginselverklaring 

Pedagogische project 

Schoolreglement 

Infobrochure 
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- Aanpassing leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar: vanaf 1 september 2020 wordt een kind leerplichtig van het 
jaar dat het 5 jaar wordt. 

- Hierbij komen 290 halve dagen aanwezigheden deze zijn nodig voor schooltoelagen: voor leerlingen in het 
kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht van min 290 
halve dagen aanwezigheid per schooljaar. DE klassenraad blijft beslissen over de toegang ndien dit 
quotum niet gehaald wordt.  

- 6 en 7 jarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, moeten 
de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs. 

- Het woord ‘leerplicht’ wordt geschrapt, omdat alle leerlingen die in het lager onderwijs zitten, leerplichtig 
zijn. 

- Tijdelijk onderwijs aan huis ook al vanaf 5 jaar.  
- Protocollen die in het kader van de privacy-reglementering worden afgesloten, zijn gepubliceerd op de 

website van de school en/of de gemeente.  
- Gemeenteraadsleden hebben inzage in alle dossiers, stukken en akten die nodig zijn om het bestuur van 

het gemeentelijk onderwijs te controleren. Wel rekeninghoudend met persoonsgebonden gegevens. 
- Bedrag scherpe maximumfactuur  kleuter: 45 euro    lager: 90 euro  
- Minder scherpe maximumfactuur maximaal 445 euro dit is verhoogd 
- Taalscreening voor elke leerling bij het begin van de leerplicht (5 jaar) verplicht. Deze screening kan nooit 

voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. Niet voor anderstalige nieuwkomers. 
Meebepalend voor de klassenraad.  
 
Willem vraagt of levensbeschouwing bij kleuters start. Wijzigingen hierover staan niet in de regelgeving 
maar het decreet basisonderwijs is ook nog niet aangepast.  

 

Decreet leerlingenbegeleiding 

De scholen zijn hier al 2 jaar mee bezig maar met corona toestand aan de kant gelegd. Zij zullen dit snel terug opnemen. 

Hopelijk klaar tegen gemeenteraad eind september.  

Het gedeelte samenwerking met CLB is reeds goedgekeurd op de gemeenteraad. 

Decreet vanaf 1 september 2020 in voege. 

De school heeft de regie nu in handen en legt een plan voor aan het CLB  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de aanpassingen schoolreglement en decreet 

leerlingenbegeleiding. 

 

8. lerarenplatform evaluatie + verderzetting  

 

De scholen zetten de leerkrachten lerarenplatform bijna een gans jaar als vervanging in en toch komen we op dit 

moment aan maar 55.5%. Om het aantal uren te behouden dienen we met de scholengemeenschap aan 85% te 

komen, gepresteerd door leerkrachten in het lerarenplatform in de reguliere vervangingen. Het is onmogelijk om 

de 85% te behalen. 

 

Linden 22/24 vooral ingezet voor lange vervangingen die bijna een gans schooljaar doorliepen. Deze lkr nam een 

aantal vaste uren in een klaswerking op waardoor moeilijk vrij te roosteren. Hierdoor weinig inzetbaar in andere 

scholen. Tussen de vervangingen door enkele uren voor zorg ingezet als klasondersteuning. 
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Binkom 8/24 

Pellenberg 11/24 

Binkom en Pellenberg hebben 1 leerkracht voor 19/24 aangesteld. Deze heeft bijna het ganse jaar in Pellenberg 

voor een lange vervanging ingestaan.  

 

Deze leerkrachten worden steeds meer en langer ingezet omdat er niemand anders ter beschikking is. Nog steeds 

veel startende leerkrachten worden vanaf oktober aangesteld in het lerarenplatform waardoor het tijdens het 

schooljaar moeilijker is om kandidaten te vinden. 

 

An Courant vaak zelf in de klas gestaan. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de evaluatie en verderzetting lerarenplatform. 

 

9. Data vastleggen voor de schoolraden 2020-2021 

 

Dinsdag 13 oktober 2020 Binkom om 20u 

Dinsdag 2 maart 2021 Pellenberg om  20u 

Dinsdag8 juni 2021 Linden om 20u  

  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de date schoolraad schooljaar 2020-2021. 

 

Volgende schoolraad op dinsdag 13 oktober 2020 te Binkom om 20u. 


