
 

 

 

 

 

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek 

SCHOOLRAAD 16 februari 2023 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Thomas Beckers (ouder Pellenberg)  
Tommy Swijns (ouder Binkom) 
Karin Bunckens (directie Linden) 
An Wouters  (schepen van onderwijs) tot 20u 
An Courant (directie Binkom) 
Kristien Clits (directie Pellenberg) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Liesbet Verheyden (leerkracht Linden) 

 
Verontschuldigd: Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) – Lieven Gevaert (vervangend 

leerkracht Pellenberg) - Lynn Van Oppens (onderwijsdeskundige) - Mia Ulens (gecoöpteerd lid – 
Binkom) - Serge Vanhoonlandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek) - Erik Azijn (gecoöpteerd lid – 
MOEV Linden) 

 
 

 

Agenda:  

1. goedkeuring verslag oktober 2022 

2. telling 1 februari GBS De Stip Linden – GBS Pellenberg - GBS De Stip Binkom  

3. inschrijvingen 2023-2024: aanmeldsysteem 

4. digisprong: Waar staan we nu? 

5. nieuwe leerplannen 

6. aansluiting bij een leersteuncentrum 

7. zomerschool 

8. verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

9. opvolging dossier schoolbussen 

10. voor- en naschoolse kinderopvang / combi-job 

11. ontwikkeling afsprakenkader ‘deconnectie’ 

12. nieuwbouw (Pellenberg: opvolging) 

 
 

1. Goedkeuring verslag oktober 2022 

Geen opmerkingen. 

 

 



2. Telling 1 februari GBS De Stip Binkom, GBS De Stip Linden, SCHOOL3212 

Pellenberg gesubsidieerde lestijden/uren/punten 

 

BINKOM  

Kleuterschool 62 KLS 90 LT + 2 LT ses  + 0 LT add =  92 LT 

Lagere school 96 LS 129 LT + 4 LT ses + 0 LT add = 133 LT 

Kinderverzorging  8/32 basispakket + (62kls X 0,059999 =3,71) = 12/32 

Aanvangsbegeleiding  242 LT X 0,00899628 = 2,1 = 2/24 

Zorg kleuters + lagere Kleuters 62 kls X 0.24339    =      15,09  punten  

Lagere school 96 lln X 0.20333= 19,51 punten   

TOTAAL: 15,09  punten +  19,51 punten + 14 punten basis= 48,53 punten 

= 49 punten = 20/36 + 2 restpunten                                                                     

Taalstimulering kleuters  0 kls x 1,2082 = 0 = 0 punten  

Lestijden kerntaak   245 LT x 0,01008244 = 2/24 LT  

Samen school maken  245 LT x 0,003323524 = 1/24 LT  

Levensbeschouwing  NCZ >> 41 lln  =  6/24 LT  

RKG >> 49 lln   = 6/24 LT  

Islam >> 5 lln    =  6/24 LT   

Administratieve 

ondersteuning en 

beleidsmedewerking  

9 + ( 96 + ( 62 X 0.6636)) X  0,28152 = > 47,60 punten = 48 pnt  

ICT  158 LLN X 1,224882506 X 0,0651107.= 12,60 punten = 13 punten = 5/36 + 

1 restpunt 

Lerarenplatform  = ?  

Stimulus SG ? 

 

 

LINDEN 

Kleuterschool ( 130 kls)  168 LT + 8 LT ses  + 0 LT add =  176 LT 

Lagere school ( 271 lln)  330 LT + 16 LT ses + 6 LT add = 352 LT 

Kinderverzorging  9/32 basispakket + (130 kls X 0,059999 =7,799) = 17/32 

Aanvangsbegeleiding  571 LT X 0,00899628 = 5,1368302 = 5/24 

Zorg kleuters + lagere Kleuters  130 kls X 0.24339    =     31,6407punten  

Lagere school 271 lln X 0.20333= 55,10243 punten   



TOTAAL: 31,6407 punten + 55,10243 punten  + 14 punten basis= 

101punten = 2/36 HOLT ( 7 pnt) + 36/36 HOKT ( 85 pnt ) + 4/36 (9 

pnt HOKT) + 0 restpunt   

Taalstimulering kleuters  2 kls x 1,2082 = 2,4164 = 2 punten  

Lestijden kerntaak   563 LT x 0,01008244 = 6/24 LT  

Samen school maken  563 LT x 0,003323524 = 2/24 LT  

Levensbeschouwing  NCZ >> 149 lln  =  16/24 LT  

RKG >> 108 lln   = 16/24 LT  

Islam >> 6 lln    =  10/24 LT  

PROT >> 5 lln   =  10/24 LT   

ORTH >> 2 lln  =    4/24 LT  

Administratieve 

ondersteuning en 

beleidsmedewerking  

9 + ( 271 + ( 130 X 0.6636)) X  0,28152 = > 109,57 punten = 110 pnt  

ICT  401 LLN X 1,224882506 X 0,0651107.= 31,98 punten = 32 punten = 13/36 

+ 1 restpunt 

Lerarenplatform  = ?  

Stimuli SG  = ?  

 

 

 

PELLENBERG 

Kleuterschool (84) 115 LT + 4 LT ses  + 0 LT add =  119 LT 

Lagere school (139) 178 LT + 7 LT ses + 0 LT add = 185 LT 

Kinderverzorging  8/32 basispakket + (84kls X 0,059999 =5.03) = 13/32 

Aanvangsbegeleiding  264LT X 0,00899628 = 2,3749 = 2/24 

Zorg kleuters + lagere Zorg via SG :  14 punten (basis)  

Kleuters (telling 1 febr) 84 kls X 0,24339=  20.44 punten  

Lagere school (telling 1 febr)  139 lln X 0.20333= 28.26punten   

                                                                             48.70 punten  

48.70 pnt + 14 = 62.70  punten = 63 punten = 26/36 HOKT 148 

(61p) + 2 restpunt 

 

→ 18/36 zorgcoördinator (42 p) 

→ 9/36 zorgleerkracht (21 p = 9/36) 

 

Taalstimulering kleuters  2 kls x 1,2082 = 2 punten  

Lestijden kerntaak    264LT x 0,01008244 = 2.66= 3/24 LT  



Samen school maken  264 LT x 0,003323524 = 1/24 LT  

Levensbeschouwing  NCZ =  10/24 LT 39 LLN 

RKG  = 10/24 LT 89 LLN 

Islam =  8/24 LT  8 LLN 

Administratieve 

ondersteuning en 

beleidsmedewerking  

9+ {((139 x 1) + (84 x 0.6636)) x 0.28152 } = 63.82388= 
64punten 
63 pnt = 36 /36 HSO + 1 restpunt 
 

ICT  223 LLN X 1.5 x 0.06511071 = 21.77 = 22 punten 
> 22 punten  = 9/36 (21 p + 1 restpunt) 
 

Lerarenplatform  = ?  

Stimuli SG ? 

 

 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van  het lestijdenpakket van de 3 scholen. 

 

 

3. Inschrijvingen 2023-2024: aanmeldsysteem 

Vlaanderen heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat scholen die niet alle kinderen kunnen 

inschrijven (dus scholen met capaciteitsproblemen), verplicht zijn om te werken met een aanmeldsysteem.  

Alle Lubbeekse scholen hebben besloten om samen in te stappen en gebruik te maken van 1 systeem om 

de inschrijvingen te regelen. Zo is alles eenduidig voor alle inwoners van Lubbeek. 

De aanmeldingen worden georganiseerd door het lokaal bestuur. 

Vanaf 28 februari tot en met 21 maart 18u kan er aangemeld worden. De link zal gepubliceerd worden op 

de website van de gemeente en op de website van de scholen. 

Ouders duiden best verschillende scholen aan in volgorde van hoogste voorkeur. Als 2de parameter wordt 

de afstand in vogelvlucht van het domicilieadres tot de school genomen. 

Ten laatste op 21 april ontvangen de ouders een ticket waarmee zij hun kind in de toegewezen school 

fysiek kunnen inschrijven. Hun plaats is gereserveerd tot 15 mei. Vanaf 23 mei starten de vrije 

inschrijvingen. 

Je kan je kind maar één keer aanmelden maar je kan wel in verschillende systemen aanmelden ( vb 

systeem Lubbeek en systeem Leuven).Verschillende ouders doen dit ( vooral in Linden omdat Kessel-lo de 

aangrenzende gemeente is) waardoor het aantal effectief te geven vrije plaatsen niet altijd correct 

weergegeven kan worden. Immers wanneer deze ouders een inschrijving kunnen bemachtigen in het 

systeem waarbij ze hun school van voorkeur plaatsten, komen ze zich niet fysiek inschrijven in de school 

van het andere systeem. Deze plaats wordt dan terug vrijgegeven bij de start van de vrije 

inschrijvingsperiode.   



Wie moeilijkheden ondervindt bij het aanmelden kan contact opnemen met de onderwijsdeskundige van de 

gemeente. Wie begeleiding nodig heeft, kan een afspraak maken met iemand van het gemeentehuis, 

 

Op 2 februari vond er reeds een infovergadering voor nieuwe ouders plaats. 

In de gemeente is een infobrochure verspreid via de brievenbus. 

 

Er wordt ook een ombudsdienst opgericht waar klachten opgenomen worden bv. Plaats niet toegewezen 

wegens het foutief ingeven van een adres. Hierin zetelen  

 Een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging (liefst van elke school 1) 

 Een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen 

 Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het nieuwe aanmeldsysteem 

 

 

4. Digisprong: Waar staan we nu? 

Alle scholen hebben laptops aangekocht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, alsook voor de 

leerkrachten. 

Deze zijn geïnstalleerd en in de intune-omgeving gebracht (centraal beheer) 

De leerlingen hebben een laptop toegewezen gekregen, kunnen inloggen, er wordt in de klas mee gewerkt 

en hun @gbslubbeek adres is in gebruik.  

 

Binkom: problemen met de wifi. De huidige accespoints zijn ontoereikend. Er kunnen maar een 25-tal 

toestellen op 1 accespoint. Hierover is overleg geweest met de gemeente. Er is ook contact opgenomen 

met de firma om bijkomende acces points te plaatsen. Op dit moment weten we nog niet of we alle 

accespoint moeten vervangen (wegens te oude of niet-compatibel met eventueel nieuw accespoint). Een 

2de optie is een geheel nieuw netwerk installeren. Hier stoten we dan op dezelfde problemen als Linden 

maw de zeer lange wachttijd alsook niet opgenomen in het budget van 2023. 

Mogelijke oplossing: de kinderen per 2 laten werken. 

Voorstel ouder: een router te plaatsen rechtstreeks via een netwerkpoort 

Linden: nog steeds aan het wachten op de 2de levering van de nieuwe accespoints. Regelmatig 

ondervinden we nog hinder door het wegvallen of onderbreken van het wifinetwerk.  

De dienst na verkoop hebben we al 3 maal moeten aanspreken voor de laptops van de leerlingen. Door 

een ticket aan te vragen komt een technicus naar de school voor herstel. Ze maken wel een onderscheid 

tussen herstellers software en hardware wat soms vervelend is.  

Wat minder vlot werkt is de opvolging van onze vraag tot nascholing om de intune-omgeving te kunnen 

beheren. Dit is tot op heden niet gelukt.  

De kinderen nemen hun laptop ook mee naar huis voor huistaken. Tot nu toe loopt dit vlot.  

Pellenberg:  Alle laptops geleverd. Heeft lang geduurd voor intune-omgeving in orde was. Ook nog steeds 

geen nascholing gekregen, ondanks herhaalde vraag. 

Laptops blijven in de klas, tenzij kinderen ze nodig hebben voor een taak. Verloopt vlot. 



Soms al eens wifi-problemen.  

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de stand van zaken imv de digisprong 

5. Nieuwe leerplannen 

De huidige leerplannen dateren van 1997. Enkele jaren geleden maakte het vrij onderwijs reeds een nieuw 

leerplan ZILL. OVSG wilde hiermee wachten tot er nieuwe eindtermen zouden komen. Maar omdat het niet 

zo vlot liep met de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs heeft OVSG 2 jaar geleden beslist om te 

starten met het maken van nieuwe leerplannen. De leerplannen werden aangepast aan de noden van de 

huidige maatschappij en kaderen binnen de vaardigheden van de 21ste eeuw. 

De indeling van de doelen per leerjaar vervalt. Er worden doelen geformuleerd in een breder tijdskader 

waardoor de kinderen meer tijd krijgen om leerstof vast te zetten. Het leerplan bevat ook didactische 

suggesties en remediëringsdoelen en uitbreidingsdoelen voor de leerlingen die daaraan behoefte hebben.  

OVSG heeft een eerste leerlijn uitgewerkt met concrete doelen voor de leerplannen gewoon en 

buitengewoon basisonderwijs. Daarna zijn deze voorgelegd aan 200 collega’s uit het werkveld. Voor een 

goede interactie hebben ze aparte groepen gemaakt met focus op kleuteronderwijs, lager onderwijs en 

schoolbeleid. De leerplannen moesten een handig gebruiksinstrument voor teams worden. De vragen zoals 

‘Zijn de doelen helder geformuleerd?’, ‘Kan je je weg vinden in de leerlijn?’, ‘Ondersteunt de leerlijn om het 

aanbod voor mijn leerlingen vorm te geven?’ stonden centraal bij de opmaak. 

De nieuwe leerplannen kregen de naam #LeerLokaal. 

Op dit moment ligt zij ter goedkeuring voor bij de inspectie. 

 

Eind mei is er een kickoff-meeting voor alle leerkrachten. 

De directie en de beleidsondersteuner kunnen dit voorjaar via een netwerk #LeerLokaal, gegeven door 

onze pedagogisch adviseur, reeds kennis maken met de nieuwe leerplannen en bekijken hoe men de 

nieuwe leerplannen kunnen implementeren. 

Wanneer de leerplannen goedgekeurd zijn, krijgen de scholen van de inspectie 2 jaar de tijd om de nieuwe 

leerplannen te implementeren. 

OVSG heeft ook een aanvraag ingediend om de volgende 2 schooljaren een extra pedagogische studiedag 

in te richten. De eerste studiedag voor alle leerkrachten is reeds gepland op donderdag 14 september 

2023. 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het tijdspad van de nieuwe leerplannen. 

 

 

6. Aansluiting bij een leersteuncentrum 

De huidige ondersteuningsnetwerken houden op te bestaan. Deze netwerken hingen af van een school 

voor buitengewoon onderwijs.  

Vanaf september 2023 worden deze vervangen door onafhankelijke leersteuncentra. 

Voor de brede types, type basisaanbod, type 3 en type 9 is GBS Binkom aangesloten bij ONWCO 

(Woudlucht Leuven). Voor de kleine types doet GBS Binkom beroep op Windekind voor type 4 en op 

Woluwe voor type 7. 



GBS Linden en GBS Pellenberg doen voor al hun types beroep op ONWCO (Woudlucht Leuven) 

Naar volgend schooljaar toe dient iedere school zich aan te sluiten bij een nieuw leersteuncentrum. 

Elke school heeft binnen het leersteundecreet de vrije keuze ten aanzien van de keuze van een algemeen 

leersteuncentrum. Voor onze regio zijn er 2 erkende leersteuncentra nl. Leersteuncentrum GO! CO Leuven 

en Leersteuncentrum Oost-Brabant Leuven van het vrije net. OVSG heeft in onze regio geen 

leersteuncentrum opgericht. 

 

Om enerzijds de continuïteit te behouden en anderzijds omwille van de tevredenheid die we door de 

huidige samenwerking ervaren, kiezen de 3 scholen om zich aan te sluiten bij Leersteuncentrum GO! CO 

Leuven. Dit is eigenlijk de verderzetting van ONWCO. ONWCO heeft de laatste 2 schooljaren reeds aan 

een structuur gewerkt die volledig het leersteundecreet dekt. 

Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden, Woluwe en Windekind zijn apart te klein om een leersteuncentrum te 

worden. Zij vormen samen een nieuw leersteuncentrum, maar enkel voor de kleine types. Zij zullen de 

andere leersteuncentra, waaronder ook Leersteuncentrum GO! CO Leuven op vraag, ondersteuning 

bieden met hun specifieke expertise. 

 

Om de opstart van het leersteunmodel goed voor te bereiden sluit de Vlaamse regering met de 

onderwijsverstrekkers een protocol af voor de oprichting van de leersteuncentra.  Dat protocol werd op 10 

februari 2023 een eerste keer voorgelegd aan de Vlaamse regering. Elke onderwijsverstrekker heeft daarin 

bepaald welke leersteuncentra worden opgericht.  

Scholen voor gewoon onderwijs hebben tijd tot 10 maart 2023 om  door te geven aan AGODI bij welk 

leersteuncentrum uit de lijst ze aansluiten vanaf september 2023:  

 

Op maandag 20 februari 2023 vragen wij aan het College om onze aansluiting bij Leersteuncentrum GO! 

CO Leuven goed te keuren. Deze goedkeuring wordt dan op de gemeenteraad van maart bekrachtigd. 

 

 

Besluit : De schoolraad geeft een positief advies van de aansluiting van de 3 scholen bij 

leersteuncentrum GO! CO Leuven. 

 

 

7. Zomerschool 

Ook dit schooljaar zal de zomerschool opnieuw georganiseerd worden. Het concept blijft behouden:  

een gevarieerd aanbod van wiskunde, taal, STEM in de voormiddag en  cultuur, sport en spel in de 

namiddag. 

De leerlingen worden volgens leeftijd in groepen verdeeld.  

Voor de leerstof wordt begin juli nog contact opgenomen met de scholen. De scholen/leerkrachten  geven 

de noden van de ingeschreven leerlingen aan de coördinator door zodat geoefend kan worden op maat 

van elke leerling.  Een bende enthousiaste begeleiders zullen de kinderen meenemen in hun thema’s. 

De zomerschool wordt opengezet voor kleuters van de 3de kleuterklas en voor leerlingen van het eerste tot 

het zesde leerjaar en gaat door in de school van Pellenberg van 7 tot 18 augustus 2023. 



De ouders kunnen zich inschrijven via de website van de gemeente. De scholen sturen een brief uit 

wanneer de inschrijvingen starten. De zomerschool is gratis.  

 

Daarnaast zal ook de grabbelpas en SWAP opnieuw doorgaan tijdens de zomermaanden en dit naar 

jaarlijkse gewoonte in de school van Linden. Dit schooljaar zullen de jeugddienst en de buitenschoolse 

kinderopvang de handen in elkaar slaan. Ze werken samen  waardoor kinderen vanaf twee jaar en half 

kunnen deelnemen. De begeleiders van de grabbelpas worden bijgestaan door de kinderbegeleiders van 

de buitenschoolse kinderopvang.  

Mensen die willen meewerken, altijd welkom! Communicatie door gemeente volgt nog. 

De Grabbelpas sluit af op 14 augustus. De buitenschoolse kinderopvang blijft ook de laatste 2 weken van 

augustus open zodat een hele zomervakantie werking is voorzien. De laatste twee weken gaan door in 

Pellenberg zodat de school van Linden poetsklaar kan gemaakt worden voor de start op 1 september.  

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het aanbod van de zomerschool 2023. 

 

8. Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

Binkom: er zouden toch dynamische zone 30 borden komen 

Linden: de ouderraad nodigde de schepen van mobiliteit en onderwijs in februari uit om de knelpunten 

nogmaals te bespreken en toe te lichten. De schepen neemt de bezorgdheden mee en probeert de kleine 

ingrepen zoals de borduren waar niet geparkeerd mag worden geel te schilderen of een verbodsbord op dit 

gedeelte van de parking waar ouders steeds stationeren en hierdoor de vlotte toegang tot de school 

blokkeren, te schilderen. Verder gaf de schepen aan dat de Pastorijstraat heraangelegd zou worden met 

verhoogde borduren en een gele fietssuggestiestrook. 

De aanduiding van zone 30 op de Nachtegalenstraat is niet goed zichtbaar. Een grotere visuele aanduiding 

( vb 2 gele palen) zou hier op haar plaats zijn.  

In de Gemeentestraat wordt in deze legislatuur geen werken meer uitgevoerd . Er werd door de ouderraad 

gesuggereerd om het zebrapad te verleggen nl ter hoogte van de Houwaartstraat en niet aan de VBS de 

Linde waar het nu ligt.  

Pellenberg: Schuine parkeerplaatsen zijn uitgevoerd. Nemen veel plaats in en zijn niet eenvoudig om uit te 

rijden. Bedoeling was om éénrichtingsstraten te creëren, maar doel wordt gemist.  

 

De scholen Binkom en Pellenberg hebben geen toezicht meer van de politie. (Linden sporadisch wel) . An 

W neemt contact op met de politie. 

 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de verkeersveiligheid rond de scholen. 

9. Opvolging dossier schoolbussen 

De gemeente heeft beslist om met 1 bus verder te gaan. 

De ochtend- en avondrit zou nog gegarandeerd worden. Maar men wil bekijken of men 1 rit kan doen voor 

Pellenberg, Lubbeek en Binkom. Er zou eventueel gewerkt worden met opstapplaatsen. Op termijn zou de 

ochtend- en avondrit afgeschaft worden omdat de gemeente dit niet ziet als zijn kerntaak. 



 

Het vervoer naar de sporthal voor school Binkom blijft ook gegarandeerd. 

Wat als de bus stuk is? 

Wat met school Pellenberg als zij op de nieuwe locatie zitten. Dan beschikken zij ook niet over een 

sportzaal en zullen zij ook een bus nodig hebben om naar de huidige sporthal te gaan. 

 

De gemeente gaat wel investeren in de opleiding van een nieuwe buschauffeur. Er is een kandidaat 

gevonden die de opleiding wil volgen. De huidige buschauffeurs gaan eind juni op pensioen. 

Er wordt ook werk gemaakt om een vrijwilligerspool op te richten die, bij afwezigheid van de busbegeleider, 

kan inspringen. 

 

Lynn neemt dit op. 

Schooltoer zal alleen georganiseerd worden voor degene die het nodig hebben.  

In de toekomst wordt dit een uitdoof scenario.  

Opleiding van een nieuwe buschauffeur en nieuwe busbegeleiders (uitbereiding pool) wordt georganiserd 

door de gemeente.  

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het dossier schoolbus. 

 

10. Voor- en naschoolse kinderopvang/combi-job 

De overschakeling naar de combi-job verloopt niet zonder problemen. 

De opvang kampt met personeelstekort, vooral uitval door ziekte wat de werking opnieuw bemoeilijkt. De 

woensdagnamiddagopvang in Binkom en Pellenberg is al enkele keren moeten sluiten wegens geen 

personeel.  

De personeelsformatie is nog niet volledig ingevuld. Er werd opnieuw een vacature gepubliceerd. Gelukkig 

kunnen de scholen nog beschikken over externe middagtoezichters bovenop de combi-jobbers. 

Middagtoezichters zullen voor dit schooljaar blijven maar wat met volgend jaar? Indien deze mensen ook 

nog wegvallen, kunnen de warme maaltijden niet meer gegarandeerd worden. Maaltijden verdelen zijn 

geen taken van de gemeente.  

 

Frustraties vanuit de scholen: 

Door het tekort aan personeel (BKO) moeten de directies bijna dagelijks het middagtoezicht herbekijken en 

wordt er aan de leerkrachten en directies gevraagd om in te springen. 

School Binkom ziet het niet meer mogelijk om volgend schooljaar warme maaltijden te garanderen als er 

geen oplossing komt voor het personeelstekort. 

 

Om een oplossing te bieden aan het probleem rond het middagtoezicht is het voorstel gekomen om de 

shiften aan te passen van 13u tot 19u naar 12u tot 18u. Op deze manier is er een overlapping met de 

ochtendshift 7u tot 13u opdat het middagtoezicht gegarandeerd is. Dit impliceert dat de opvang zou 

sluiten om 18u. Deze vraag werd voorgesteld aan het college maar heeft ook een advies van de 

schoolraad en het LOK nodig. Tot op heden wil het college de huidige dienstverlening behouden.  



 

Vraag ivm de sluiting om 18u: niemand is voorstander. Het bestuur zal geen bevraging doen bij de ouders 

omdat ze dezelfde dienstverlening willen garanderen aan de burgers.  

 

Dienst werkt aan een totaalplan en zal dit binnenkort op tafel leggen. 

Tommy zal vraag stellen op het LOK bijeen te roepen.  

 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de problematiek. 

 

 

11. Ontwikkeling afsprakenkader “deconnectie” 

De school moet vanaf 1 september een afsprakenkader “deconnectie” opmaken als bijlage van het 

arbeidsreglement. Hierin dient minimum opgenomen te worden: 

Beheersbaar houden berichtenstroom 

Timing van het versturen van berichten 

Timing van het lezen en beantwoorden van berichten 

Gebruik van sociale media binnen de professionele context 

Communicatie en bereikbaarheid bij ziekte 

Communicatie en bereikbaarheid bij deeltijds werken 

Communicatie en bereikbaarheid bij overmacht en tijdens noodsituaties 

Communicatie en bereikbaarheid tijdens vakantieperiodes 

 

Over de eerste 4 punten wordt zeker ook een artikel opgenomen in het schoolreglement. 

 

We wilden hier jullie kant van het verhaal horen. Wat vinden jullie belangrijk/noodzakelijk ivm 

bereikbaarheid. 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het feit dat de scholen een afsprakenkader ‘deconnectie’ 

moeten opmaken. 

Thomas Beckers stuurt een voorbeeld dat gebruikt wordt in zijn school.  

 

 

12. Nieuwbouw Pellenberg (opvolging) 

 

Alles verloopt volgens planning. De aannemer zal worden aangesteld in maart. Dan zal de startdatum 

bepaald worden. Daarna zal de aannemer bekend worden aan de inwoners.  

We zitten in een finale fase. 

 



Besluit : De schoolraad neemt kennis van de stand van zaken van de nieuwbouw Pellenberg . 

 

 

 

 

 


