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Gemeentelijke basisscholen Lubbeek 

VERSLAG SCHOOLRAAD 8 juni 2021 

Aanwezig:  
 
Leerkrachten:  

- Willem Wynants  

- Kim Peeters  

- Liesbet Verheyden  

 

Directies:  

- Karin Bunckens  

- Kristien Clits  

- An Courant 

 

Ouders:  

- Tommy Swijns ( Binkom)  

- Karen Crabbé ( Pellenberg)  

- Ine Taccoen ( Linden)  

 

Schepen van onderwijs:  

- An Wouters  

 

 

Toetreding om 20u06 – gecoöpteerde leden:  

- Serge Vanhoolandt ( OCMW Lubbeek)  

- Erik Azijn ( MOEV Linden )  

 

Deskundige IBO- toetreding om  21u32       : Marijke Sué  

 

Verontschuldigd: Mia Huelens ( gecoöpteerd lid Binkom)  
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Agenda:  

1. verzekering van de continuïteit van de werking van de schoolraad 

2. vastleggen voorzitterschap 

3. aanduiden secretaris 

4. bespreking/wijziging huishoudelijk reglement van de schoolraad 

5. afspraken over de infrastructurele en eventuele administratieve ondersteuning van de schoolraad door het schoolbestuur 

6. goedkeuring verslag februari 2021 

7. PWB: uren ten laste van de gemeente 

8. nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 

9. professionaliseringsplan 

10. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

11. aanpassingen schoolreglement 

12. lerarenplatform evaluatie + verderzetting 

13. data vastleggen voor de schoolraden 2021 – 2022 

 

 

 

1. Verzekering van de continuïteit van de werking van de schoolraad 
- De nieuwe leden van de schoolraad spraken verschillende personen aan die mogelijk als gecoöpteerd lid kunnen deelnemen  

o Erik Azijn voor Linden  

o Serge Vanhoolandt voor Lubbeek  

Alle leden van de schoolraad gaan akkoord met het voorstel en laten de gecoöpteerden toetreden  

 

- Gecoöpteerde leden stellen zich persoonlijk voor aan de leden schoolraad  

o Erik Azijn ( MOEV - Linden) > stemming > akkoord van de schoolraad  

o Serge Vanhoolandt ( OCMW – diensthoofd sociale dienst OCMW  – kansarmoede) > stemming > akkoord van de schoolraad  

 

 

- Toetreden van de leden aan deze schoolraad om 20u06 
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2. Vastleggen voorzitterschap 
- Kim Peeters wil het voorzitterschap verderzetten indien niemand anders zich kandidaat stelt  

- Vraag of er andere kandidaten zijn?  > geen andere kandidaten  

- Stemming voorzitterschap: unaniem akkoord alle leden 

- Kim Peeters zet het voorzitterschap verder  

 

3. Aanduiden secretaris 
- De drie secretariaatsmedewerkers van de scholen worden in een beurtrol verkozen als secretarissen van de schoolraad (de locatie bepaalt welke 

secretariaatsmedewerker de beurtrol opneemt)  

 

- Mocht er een overkoepelend personeelslid aangesteld worden voor een gemeentelijke onderwijsdienst wordt gevraagd of deze persoon dit opneemt.  

 

4. Bespreking/wijziging huishoudelijk reglement van de schoolraad 
- Werd op voorhand doorgestuurd naar alle leden ter voorbereiding 

- An Courant licht de wijzigingen toe aan de leden van de schoolraad  

- Er wordt gevraagd of er verduidelijking nodig is? > geen verdere vragen  

- Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd zoals het voorligt in bijlage.  

Unaniem akkoord van de leden van de schoolraad met het huishoudelijk reglement  

 

5. Afspraken over de infrastructurele en eventuele administratieve ondersteuning van de schoolraad door het schoolbestuur 

- Infrastructuur: beurtelings het lerarenlokaal van de 3 gemeentescholen. Op voorhand wordt de beurtrol bepaalt.  

- Administratieve ondersteuning: zie punt 3 

 

 

6. Goedkeuring verslag 2 maart  2021 
Geen opmerkingen  

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd en doorgestuurd naar alle leden binnen de 5 werkdagen als definitief verslag  
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7. PWB: uren ten laste van de gemeente 
 

De lestijden en uren voor schooljaar 2021-2022 werden goedgekeurd op het schepencollege en de gemeenteraad zoals voorgesteld door de 3directies  

 

GBS de STip Linden  

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

          >  0 /24  kleuteronderwijs  

          >  0/24  lagere school 

          >  9/24 beleidsondersteuning  

          = 9/24                  

 

GBS de STip Binkom 

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

       >  9 /24  kleuteronderwijs vanaf de krokusvakantie waarvan 3/24 worden afgelost na instapdag 

>  12/24 zorgleerkracht lagere school 

>   2/24  splitsing 3de graad 

 = 14/24      en  9/24 vanaf de paasvakantie     

 

GBS SCHOOL 3212 

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

>  4 /24  kleuteronderwijs (kleutergym) > VANAF 1 JANUARI  worden afgelost na elke instapdag  

> 12/24 zorgondersteuning lagere school heel schooljaar > co-teaching in de verschillende klassen  

> 3/24 pedagogische ondersteuning 

>  3/24 beleidsondersteuning  

 = 18/24   + 4/24 vanaf januari met afbouw na elke instapdag.      
 

Bedanking aan het schoolbestuur door de voorzitter  

 

8. Nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 
- Plannen van de nieuwbouw zo goed als klaar  

- Stabiliteitsonderzoek gestart voor gedeelte kasteel, vooral de bovenverdieping  
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- Zolderverdieping zal niet in gebruik genomen worden > oorspronkelijke plannen werden herzien zodat de invulling die voorzien was voor de zolderverdieping 

geïntegreerd wordt in het overige gedeelte van het gebouw  

- Definitieve plannen moeten nog goedgekeurd worden maar ontwerpplannen zijn klaar  

- Erfpachtovereenkomst opgesteld door de notarissen van beide partijen> document wordt voorgelegd ter goedkeuring in juni  

- KUL en UZ nu vrijdag vergadering om attesten goed te keuren  

- Bouw verloopt op schema : vermoeden start bouw april 2022 behoudens onvoorziene omstandigheden en de goedkeuring van de voorgelegde dossiers aan 

iedereen  

- Mobiliteit op de site: voorstel ligt klaar  

- Vijver: voorstel van de architect van UZ ligt klaar  

- Wordt voorgelegd en moet nog goedgekeurd worden  

- Moibilieteit naar de site is in een volgende fase  

- Vraag van de ouders naar een infomoment over de definitieve plannen: afhankelijk van de verdere overlegstructuren wordt dit nog behandeld in juni of 

september  

 

 

 

9. Professionaliseringsplan 

 

BINKOM Onderwerp: Doelgroep: Organisatie: Budget: 

Schoolniveau Werken in rijke hoeken:  

1. het maken van hoekenfiches 

2. meespelen in de hoeken 

KS 

18/10/2021 

16/02/2022 

CEGO + interne leergemeenschap met 

implementatie op de klasvloer 

(eigenaarschap)  

€ 650 

 

€650 

 Ontwikkelingsgericht onderwijs ifv hoekenwerking KS Intern (OVSG 2020-2021) 

personeelsvergaderingen 

/ 
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Talenbeleid/Taalstimulering: taalverwerving, 

interactie, begrijpend luisteren/begrijpend lezen, 

leesmotivatie 

KS + LS 

19/10/2021 

30/11/2021 

27/01/2022 

10/03/2022 

21/04/2022 

Provincie Vlaams -Brabant, interne 

werkgroep, personeelsvergadering 

/ 

Effectieve directe instructie 

 

LS 

18/10/2021 

16/02/2022 

OSVG (2-jarentraject) + interne 

leergemeenschappen met 

implementatie op de klasvloer 

(eigenaarschap) 

€1250 

Digisprong: visie, noden en pedagogisch/didactisch 

ifv goed onderwijs 

KS+LS Interne werkgroep + ?, 

personeelsvergadering 

? 

 GDPR en de toepassing op school : toelichting bij alle 

reeds gemaakte afsprakennota’s en de toepassing 

hiervan op school 

KS+LS 

26/8/2021 

Personeelsvergadering  

 

Sarah Smolders  

 

 Onderwerp: Leerkracht: Organisatie: Budget: 

Leerkrachtniveau EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Kim, Nathalie Idewe 2 x 105 

 Mentorenopleiding: afronding Kim OVSG Reeds betaald 

Functietraject Cyclus van functioneren en evalueren 

voor evaluatoren  

directie OVSG € 460 

IKZ/rOK-professionalisering: 

Reflecteren op de implementatie van de 

professionaliseringsinitiatieven en hoe je de 

directie OVSG gratis 
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vooropgestelde effecten in je 

professionaliseringsplan kan opvolgen. 

 Hoe kunnen we sterk onderwijs realiseren voor 

kinderen die langdurig opgroeien in schaarste 

Kinderen die opgroeien in langdurige schaarste 
(tekort aan basisbehoeften, 
aan aandacht, aan rust, …) dreigen een achterstand 
in hun ontwikkeling te hebben. Dit wil zeggen dat de 
hersenen niet optimaal ontwikkelen. Dit wordt 
zichtbaar in leer- en taalachterstand, moeilijk 
gedrag, weinig concentratie … De cognitieve 
functies, die nodig zijn om later executieve functies 
ten volle te benutten, zijn nog niet voldoende 
ontwikkeld. In dit netwerk leer je wat cognitieve 
functies zijn en hoe je deze gaat 'oefenen' in 
een functionele context zodoende kleuters en 
leerlingen op weg te zetten naar meer zelfsturing en 
autonomie. 

Lkr. KS + 

directie 

Netwerk OVSG gratis 

 Taalintegratietraject in de 3de kleuterklas  

aan de slag met de taalscreening KOala. Je 

leert de data te lezen en te interpreteren (link 

datageletterdheid), bespreekt school- en 

klasspecifieke acties in relatie tot het verhogen van 

de Nederlandse schooltaal. 

Lkr 3de kleuter  

Zorglkr  

4 netwerkdagen 

en 1 zitdag  

Netwerk OVSG  Gratis  

 Thematisch werken in de kleuterschool  

Hoe werk je op co-creatieve wijze met de kleuters 

een thema uit?  

Lkr KL  

 

3 

bijeenkomsten  

Netwerk OVSG Gratis  
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Hoe koppel je hier doelgericht wiskunde, taal en 

MuVo aan?  

Hoe maak je activiteiten zinvol en functioneel?  

Door thematisch te werken ontwikkelen 

kleuters probleemoplossende vaardigheden, 

creativiteit, samenwerken en taal. Een hele praktisch 

netwerk met zichtbaar effect bij leraren en kleuters. 

 Snel lerende leerlingen in de klas  

Aandacht voor brede preventieve basiszorg wil ook 

zeggen aandacht voor leerlingen die sneller leren en 

extra uitdaging nodig hebben. 

 

 

zorgCO  

lkr LS  

2 

bijeenkomsten 

en 

schoolspecifieke 

begeleiding  

Netwerk OVSG Gratis  

 Ontmoetingsdagen van Directies  

OVSG  

en LBB  

directie OVSG  

Collega – directeurs van de 

scholengemeenschap  

Gratis  
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 Professionaliseringsplan GBS De Stip Linden – Schooljaar 2021-2022   

 
Linden  Onderwerp: Doel-groep: Organisatie: Budget: 

Schoolniveau GDPR en de toepassing op school : toelichting bij alle 

reeds gemaakte afsprakennota’s en de toepassing 

hiervan op school 

KS+LS 

14/9/2021 

Personeelsvergadering  

Sarah Smolders  

 

 Differentiëren in de kleuterklas? Ik kan dat! 

-Focus ligt op differentiatie in het basisaanbod, in de 

hoeken, binnen thema’s en op maat van het individuele 

kind.  

KS 

13/12/2021 

 

Pedagogische studiedag  

OVSG  

€ 645 

Webinar: meer leeskracht  

 

KS  

Lkr 1ste leerjaar  

 

 

Webinar  

OVSG  

Els Van Damme  

Gratis  

EDI, een effectieve kleuteractiviteit 

Aan de hand van 5 stappen van Expliciete Directe 

Instructie (EDI), bouwen we een goed gestructureerde 

activiteit uit. 

KS 

23/3/2022 

 

Pedagogische studiedag  

 

OVSG  

€ 645 

Verdieping van de principes van ‘ de klas van nu’ : de 

kracht van hoge doelen stellen gekoppeld aan een goede 

instructie en begeleiding van leerlingen m.a.w effectief 

lesgeven om doelen te bereiken en het proces dat 

leerkrachten samen lopen met hun leerlingen om het doel 

te bereiken. 

LS 

13/12/2021 

 

 

Pedagogische studiedag  

 

Els Smekens  

 

€ 780 
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Begeleiding gedifferentieerd werken in de klas tijdens 

taalonderwijs 

Via 

- Co – teaching in de klas  

- Nabespreking met klasleerkrachten + zorg ? tijdens de 

namiddag. De leerkrachten van eenzelfde leerjaar zitten 

samen om linken te leggen naar hun eigen praktijk, en een 

stappenplan op te stellen voor een meer 

gedifferentieerde aanpak van de lessen 

7/2/2022 Co-teaching en 

bespreking individueel  

terugkoppeling naar de 

groep via een 

personeelsvergadering  

Els Smekens 

Personeelsvergadering   

 

€ 780 

Begrijpend luisteren  in de kleuterschool  

 

KS 

 

 

Personeelsvergadering  

Bieke Verlinden ( collega 

LS en boekenjuf)  

Gratis  

Schoolfeedbackrapport OVSG toetsen: geeft feedback 

en interpretatie op maat van jouw school over de 

geregsitreerde data van de OVSG toetsen  

Schoolteam LS 

Na herfstvakantie  

Schoolbezoek  

OVSG -pedagogisch 

begeleider  

€250 

Begrijpend lezen : leerkracht, leeskracht  

2de jaar  

Verdere implementatie op schoolniveau  

Maken van afspraken  

LS  

 

23 maart 2022 

Pedagogische studiedag  

 

OVSG – Iene Bocken  

Gratis  

Digisprong: visie en pedagogisch/didactisch ifv goed 

onderwijs 

KS+LS Interne werkgroep + ?, 

personeelsvergadering 

? 

Leerkrachtnivea

u 

EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Marianne, Amy en Liesbet  Studiedag  

Idewe 

 

3 x 105 
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Leerkracht – leeskracht – OVSG                                                                                                                     Gratis  

28/09/2021 Doorstartmoment  Kernteam project Leerkracht-

Leeskracht 

Digitaal  Voormidda

g  

05/10/2021 DENK 1  Leraren 3de graad Live  

Huis Madou Brussel  

9.00u – 

12.00u 

12/10/2021 DENK 5  Leraren 2de graad Digiaal  9.00u – 

12.00u 

21/10/2021 DENK 5 Leescoach Digitaal 9.00u – 

12.00u 

15/11/2021 Webinar LIST  Leraren kleuteronderwijs en 1ste 

graad lager onderwijs 

Digitaal  16.00u – 

18.00u 

10/12/2021 DENK 2 Leraren 3de graad Digitaal  9.00u – 

12.00u 

18/01/2022 DENK 6  Leraren 2de graad  Live  

Huis Madou Brussel 

9.30u – 

16.00u 

28/01/2022 DENK 3  Leraren 3de graad Live 

Huis Madou Brussel  

9.30u – 

16.00u 

01/02/2022 DENK 6  Leescoach  9.00u – 

12.00u 

22/03/2022 DENK 4  Leraren 3de graad Digitaal  9.00u – 

12.00u 
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21/04/2022 DENK 7  Leescoach Digitaal  9.00u – 

12.00u 

13/05/2022 Afsluitende sessie   Leraren 2de en 3de graad, 

leescoach  

 

Live  

Huis Madou Brussel 

9.30u – 

15.00u 

 Leesproblemen en dyslexie  ?  ?   

 

 Mentorenopleiding: afronding Birgit OVSG Reeds 

betaald 

Functietraject Cyclus van functioneren en evalueren voor 

evaluatoren  

directie OVSG € 460 

IKZ/ROK-professionalisering: 

Reflecteren op de implementatie van de 

professionaliseringsinitiatieven en hoe je de 

vooropgestelde effecten in je professionaliseringsplan 

kan opvolgen.  

directie OVSG gratis 

Taalintegratietraject in de 3de kleuterklas  

aan de slag met de taalscreening KOala. Je 

leert de data te lezen en te interpreteren (link 

datageletterdheid), bespreekt school- en klasspecifieke 

acties in relatie tot het verhogen van de Nederlandse 

schooltaal. 

Lkr 3de kleuter en 1ste leerjaar  

Zorglkr  

4 netwerkdagen en 1 zitdag  

Netwerk OVSG  Gratis  

Thematisch werken in de kleuterschool  Lkr KL  Netwerk OVSG Gratis  
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Hoe werk je op co-creatieve wijze met de kleuters een 

thema uit?  

3 bijeenkomsten  

Snel lerende leerlingen in de klas  

Aandacht voor brede preventieve basiszorg wil ook 

zeggen aandacht voor leerlingen die sneller leren en 

extra uitdaging nodig hebben. 

 

 

zorgCO  

lkr LS  

2 bijeenkomsten en 

schoolspecifieke begeleiding  

Netwerk OVSG Gratis  

Nascholing SVS : jaarprogramma  Davy Hugaerts  SVS  Gratis  

Ontmoetingsdagen van Directies  

OVSG  

en LBB  

Karin Bunckens  OVSG  

Collega – directeurs van 

de scholengemeenschap  

Gratis  
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  Professionaliseringsplan school 3212 GBS Pellenberg – Schooljaar 2021-2022  

 

 
Pellenberg  Onderwerp Doelgroep Organisatie Budget Datum  

Schoolniveau Begrijpend luisteren in de kleuterklas: 

verdiepingscursus : oren open & boeken 

open 

 
 

KS OVSG 

Vervolg: begrijpend luisteren in de 

kleuterschool 

€ 650 

 

 

Studiedag:23092021 

Personeelsvergaderingen: 

vast item 

Werkgroep kleuters 

 Muvo: breed evalueren: verdieping en 

uitwerking 

LS Eigen organisatie 

 

/ Studiedag:23092021 

Personeelsvergaderingen: 

vast item 

Werkgroep lagere school 

Kiva:vorming op maat van de school:  

opfrissingscursus / evaluaties en acties 

plannen  

 

LS + KLS Tenz OC  Studiedag:23092021 

Personeelsvergaderingen: 

vast item 

KiVa-team kleuters en 

lagere school 

Digisprong: visie en 

pedagogisch/didactisch ifv goed onderwijs 

KS+LS ICT coordinator    +    

personeelsvergadering 

  

Nieuwe rekenmethode: wiskanjers 

Ondersteuning opstart september  

LS David Fleurman Plantyn / Augustus 2021 
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Opvolging door pedagogisch team  PV (vast item 

maandelijks) 

Teambuilding voor alle leerkrachten= 

wordt verder uitgewerkt door pedagogisch 

team  

KLS- LS  Eigen organisatie 

 

? Studiedag: 23032022 

     

 Onderwerp Leerkracht Organisatie Budget Evaluatie 

Leerkrachtniveau EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Mia 

Marianne 

Idewe 2 x 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorenopleiding: afronding ANJA OVSG  

 

 

Functietraject Cyclus van functioneren en 

evalueren voor evaluatoren  

 

directie OVSG € 460  

     

Kivatraining en nieuwe leerkrachten 

 

Nieuwe 

zorgco 

Tenz   

Kivatraining: training voor gevorderden 

 

Kivateam Tenz   
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Co-teaching: opleiding twee leerkrachten Linda 

Manuella 

Thomas More €120/ 

persoon 

21102021 

Digisprong: 

Hoe maak ik van de Digisprong een duurzaam, 

effectief ICT-beleidsplan voor mijn school?  

Marianne 

Kristien 

Thomas Moore €55/persoon 26112021 

     

 

 geen vragen en opmerkingen van de schoolraad  
 

 

10. Voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

 
Herfstvakantie: van 1  november 2021 tot en met 5 november 2021 

Kerstvakantie: van 25 december 2021 tot en met 7 januari 2022 

Halve dag vakantie op 24 december 

Vrijdag 24 december 2021 is een lesdag, maar in de namiddag geen lessen  

Paasvakantie: van 4 april 2022 tot en met 18 april 2021 

Hemelvaart: 26 2022 en 27 mei 2022 

Pinkstermaandag: 6 juni 2022 

Zomervakantie: van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 

 

  

Facultatieve verlofdagen Pellenberg, Linden  en Binkom scholen: 

maandag 4 oktober 2021  

maandag 31 januari 2022 

 

Pedagogische studiedagen GBS De STip Binkom: 
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Maandag 18 oktober 2021  

Woensdag  16 februari 2022 

  

   Pedagogische studiedagen GBS De STip Linden: 
    Maandag 13  december 2021 

    Woensdag 23 maart 2022 

 

Pedagogische studiedagen School 3212 Pellenberg: 

donderdag 23 september 2021 

Woensdag 23 maart 2022 

 

Geen vragen en opmerkingen van de schoolraad  

 

11. Aanpassingen schoolreglement 

 
Basis= model schoolreglement OVSG  

De wijzigingen in het model schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022  werden doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe regelgeving én omwille van de noodzaak 

tot verduidelijking/verfijning. 

Volgende zaken zijn gewijzigd: 

A. Schoolreglement 

1.Nieuw: Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen vanaf het schooljaar 2021-2022-art.4 6° 

Een jaar vroeger naar het lager onderwijs: 

 

Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar. 

 

Er zijn twee mogelijke situaties: 
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1. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende school voor Nederlandstalig onderwijs kan enkel 

toegelaten worden mits: 

 

 Een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst kleuteronderwijs volgde. 

  bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het Nederlands :een gunstige beslissing van 

de klassenraad lager onderwijs en het volgen van een taalintegratietraject in het lager onderwijs. 

 bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere redenen :een gunstige beslissing van de klassenraad lager 

onderwijs . 

 

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na het gunstig advies of de gunstige beslissing door de klassenraad, nemen 

de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.  

 

2.Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalig onderwijs : 

 een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager    onderwijs  

 de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in een regulier traject en/ of taalintegratietraject.’. 

 Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad lager onderwijs , nemen de ouders de 

uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap. 

 

2.Nieuw:verhoging minder scherper maximumfacteur voor meerdaagse extramuros-activiteiten-art.7 §3 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 

Deze bijdrage mag maximaal 450 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 

 

3.Nieuw - afspraken over het gebruik van ICT-materiaal dat door de school ter beschikking gesteld wordt-art. 34 en 34 

> moet nog uitgeklaard worden door het bestuur en de directies op welke manier en binnen welke termijn de digisprong zal uitgevoerd worden op onze scholen. Het is 

bijgevolg nog niet zeker of deze regelgeving opgenomen zal worden.  

Hoofdstuk 13 ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van Smartphone, eigen tablet /laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, 

internet en sociale media 

Artikel 34 
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ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school 

De school stelt een laptop/chromebook/computer (hierna ICT- materiaal) ter beschikking van de leerling. Deze blijft eigendom van de school. 

De leerling gaat met het ICT-materiaal zorgvuldig (als een goede huisvader) om en is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en beheer ervan. 

De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

Bij vervanging van het toestel door diefstal of verlies worden de kosten doorgerekend aan de leerling wanneer er sprake is van bedrog, een zware fout of 

nalatigheid. 

Het ICT-materiaal is strikt persoonlijk en de leerling zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden. 

Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden en het volgen van lessen. Het is de leerling verboden dit te gebruiken voor 

activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen van de school. 

De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een wettelijke manier met respect voor het auteursrecht en de privacy. 

Het is aan de leerling verboden zelf software in de apparatuur in te brengen. 

Bij beëindiging van het schoolverband wordt het ICT-materiaal in goede staat aan de school teruggegeven. Zoniet verbindt de leerling zich er toe de 

vervangingswaarde ervan aan de school te betalen. 

Artikel 35 

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, eigen tablet, eigen laptop, trackers of enige andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of 

leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 

 

4.Verduidelijking:multi-disciplinair leerlingendossier-art.48 

Artikel 48 

 

          Multidisciplinair leerlingendossier: 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. 

Dit dossier omvat:  

 Alle gegevens van de leerling die de CLB-medewerker nodig heeft voor leerlingenbegeleiding    (schoolloopbaangegevens, gegevens van systematische 

contacten, gegevens in kader van leerplichtbegeleiding ...) 

 Gegevens van Kind en Gezin 
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 Een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten van het CLB 

 

Overdracht van het dossier : 

Het multidisciplinaire dossier wordt bij schoolverandering overgedragen aan het nieuwe begeleidende CLB. 

De ouder, in eigen naam of namens een niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling als de bekwame minder- of meerderjarige leerling  kan zich hiertegen 

verzetten.   

 

5.Nieuw :beleid op leerlingenbegeleiding van de school -verplicht op te nemen in het schoolreglement-art.44  

Artikel 44 

De krachtlijnen inzake de visie en werking van de school binnen het gevoerde beleid op leerlingenbegeleiding zijn op maat op te nemen. 

 

6.Nieuw: aanpassing lijst van infectieziekten die gehanteerd wordt door het CLB -art.47 

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB: 

  Bof (dikoor) 

  Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)  

  Buiktyfus 

  COVID-19 (coronavirus) 

  Hepatitis A  

   Hepatitis B  

   Hersenvliesontsteking (meningitis)  

   Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)  

  Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) 

  Kinderverlamming (polio) 

  Kinkhoest (pertussis)  

 Krentenbaard (impetigo) 

  Kroep (difterie)  

 Mazelen  

 Rode hond (rubella) 

  Roodvonk (scarlatina) 
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  Schimmelinfecties  

 Schurft (scabiës)Tuberculose 

  Windpokken (varicella, waterpokken)  

 

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het 

CLB. 

B. Infobrochure 

1.Wijziging telefoonnummer en adres Koogo-1.2. 

1.2.2 De ouderwerking (ouderraad en/of oudercomité)  

ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs: KOOGO 

 Bischoffsheimlaan 1-8 

           1000 Brussel 

          Algemeen telefoonnummer: 02 506 50 31 

 

2.Verduidelijking rol van OVSG als onderwijspartner-1.3 

1.3  Partner  : OVSG 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten . OVSG promoot en ondersteunt het 

onderwijsproject van steden en gemeenten 

 

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

 

Pedagogische begeleiding 

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de 

pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning. 

 

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door (naam pedagogisch adviseur) 

 

Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de diensten van OVSG voor: 

https://www.ovsg.be/pedagogische-begeleiding
https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs
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 Nascholing en service 

 Jurering en evaluatie 

 Consulting-juridische ondersteuning 

 Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 Begeleiding van een dossier scholenbouw 

 Publicaties en administratieve software 

 Sport- en openluchtklassen 

 Belangenbehartiging 

 

Gemeentelijk onderwijs = 

 Onderwijs dicht bij de burger 

 Openbaar onderwijs, open voor iedereen 

 Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur 

 De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden. 

 Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken. 

 Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, leerplannen … 

 Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs) 

 School in de buurt, van de buurt en voor de buurt 

 

 

3.Gebruik leerplannen OVSG-1.4 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen. 

 

 

3.Verduidelijking recht op levensbeschouwelijk onderricht voor leerplichtige kleuters-hoofdstuk 5 

Voor leerplichtige kleuters is er geen verplichting  ,maar wel een recht op levensbeschouwelijk onderricht. Het officieel kleuteronderwijs zelf biedt geen 

levensbeschouwelijk onderricht aan. 

Ouders die dit voor hun leerplichtige kleuter wensen, kiezen zelf een officiële school voor lager onderwijs waar de levensbeschouwing van keuze aangeboden 

wordt. Uiterlijk op 8 september moeten de ouders de lagere school naar keuze te contacteren. Als het gaat om een andere school dan de school waar het 
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kind kleuteronderwijs volgt, informeren de ouders de eigen kleuterschool eveneens tegen 8 september. De kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk 

onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij kinderen van de lagere school die dezelfde levensbeschouwing volgen. 

 

2.6.   Schooltoeslag 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse 

schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de 

inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020-dit verwijderen De schooltoeslag wordt ontvangen van uw uitbetaler van het 

Groeipakket. 

 

Serge Van Hoolandt :  

 Toename in Lubbeek door de automatische toekenning van het recht op schooltoelage  

 Storting september, uiterlijk december  

Verschillende vormen van ondersteuning  

Preventieve ondersteuning: leren budgetteren voor leerlingen 6de leerjaar  

 

12. Lerarenplatform evaluatie + verderzetting 

 

https://www.vlaanderen.be/schooltoelage-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs
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Evaluatie:  

- De leerkrachten LP werden door corona toegewezen aan hun ankerschool en dus niet meer inzetbaar in LBB 

- Was meerwaarde om extra leerkracht in de school te hebben voor vervangingen/zorg in tijden van corona 

- Steeds iemand beschikbaar in de eigen school bij plotse uitval van een leerkracht.  

- Soms nog een tekort wanneer er in LBB meerdere leerkrachten afwezig zijn.   

- Binkom: volledig schooljaar ter vervanging gestaan van een leerkracht met ziekte en bevallingsverlof  

- Voorlopig geen melding voor verderzetting proefproject dat afloopt op 30 juni 2021  

- Budget voor verderzetting is niet voorzien in de begroting van de Vlaamse overheid, mogelijk op een andere manier?  

- Nog geen tijdstip bepaald wanneer we hierop meer zicht zullen hebben. 
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13. Bijkomende agendapunten   

 

A. Registratiesysteem buitenschoolse kinderopvang  
> verderzetting van de werking met voorinschrijvingen wordt voor schooljaar 2021-2022 ( wegens noodzaak) overwogen door het bestuur  

 

 

- Ouderklachten van Binkom n.a.v. gelekte info over het opzet bereiken het bestuur.  

  Ouderraad stelde zich op als tussenpersoon om het probleem te bespreken op het LOK ( lokaal overleg kinderopvang) waar de aanpak verduidelijkt werd.  

 In het LOK zetelt enkel een ouder van Binkom.  Pellenberg en Linden zijn niet vertegenwoordigd waardoor de ouder van Linden uit de lucht valt en 

verduidelijking en overlegtijd met de ouderraad van Linden vraagt.  

 

Wat zijn de angsten van de ouders?  

- angst dat de nood aan opvang onbeantwoord blijft door verplicht registratiesysteem 

- donderdag is vrij vroeg om af te sluiten, kan dit verschuiven naar vrijdag? 

- angst van misbruik: ouders schrijven zich in voor alle zekerheid maar maken misschien toch geen gebruik van de opvang waardoor de plaatsen voor ouders 

die wel de opvang nodig hebben beperkt zijn 

- wat met sociaal kwetsbare gezinnen?  

- wat met onverwachte situaties waardoor de ouder te laat is?  

- ouders niet altijd vaste uren en lastminute kunnen uren wijzigen 

- communicatie met opvangbegeleiders loopt stroef en soms  niet respectvol  

 

- Suggestie: Reserveringssysteem heeft een negatieve bijklank > vervangen door aanmeldsysteem  

 

An Wouters en Marijke Sué lichten het punt toe:  

 
- Het bestuur wenst de pijnpunten bloot te leggen om een aanvaardbare oplossing voor alle partijen uit te werken maar vooral dat de opvang veilig en 

kwalitatief kan blijven verlopen en de nood aan opvang toch beantwoord kan worden 

- Pijnpunten?   

o Voorinschrijving te grote rompslomp voor ouders?   

o Financieel? extra aangerekende kost wanneer je niet op voorhand ingeschreven bent?  
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o Geen eenduidige communicatie vanuit de kinderopvang? > duidelijke communicatie had misschien onnodige angsten kunnen wegnemen 

o Angst dat kinderen nergens terecht kunnen  

o Angst bij ouders voor de rompslomp: systeem vraagt van een ouder om zich vooraf te plannen, vooruit te denken  en zich flexibel op te stellen?  

 

 

- Probleem:  

Dienst buitenschoolse kinderopvang doet een voorstel aan het bestuur n.a.v. een probleem : evenwicht tussen enerzijds het chronisch personeelsgebrek en 

anderzijds de veiligheid van de kinderen komt in het gedrang.  

Vacatures worden niet ingevuld waardoor een gebrek aan gekwalificeerde  mensen en de opvang niet meer kwalitatief kan gebeuren. Aanwerving is gebonden 

aan heel wat regels. Tot op heden werden er geen geschikte kandidaten gevonden.  Onderzoek lopende of er meer ruimte in aanwerving kan zijn 

- Voorstel tot oplossing:  

o In Covid tijd waren plaatsen beperkt > dit gaf voordelen vandaar dat dit als basis kan gebruikt worden om een aanpassing door te voeren aan het 

probleem van de buitenschoolse kinderopvang 

o Uitwerking van een nieuw voorstel komt er om de opvang kwalitatief en veilig te kunnen houden 

o Voorstel is gebaseerd op de hoogste cijfers van de aanwezigen in de opvang en het aantal plaatsen ligt dus hoger dan tijdens corona  

o Kinderen aan de schoolpoort laten staan zal zeker niet gebeuren 

o Ouders sensibiliseren om opvang te gebruiken in functie van expliciete noden 

 

In Pellenberg, Binkom en Lubbeek stelt de opvang weinig problemen om te limiteren > max aantal kinderen die in de opvang gezeten hebben, kunnen ze opvangen.  

Probleem stelt zich wel in Linden > tekort aan plaatsen wanneer inschrijven gelimiteerd wordt 

o Richtlijnen Kind en Gezin > te kort aan plaatsen is te geven aan ouders die meest nood hebben  

 

 Bedoeling het punt te bespreken op het college op 14/6/2021 en standpunt in te nemen  

 Ouder van Linden vraagt uitstel en wenst dit op 14/6 voor te leggen aan de ouderraad.  Ine maakt het resultaat over aan het bestuur. 

 Een infovergadering voor alle ouders ( online infomoment > niet nodig dat iedereen een brief stuurt) zal volgen 
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B. Punt van Mia Huelens : bekendmaking school Binkom aan de omgeving  
- Geen aanwijzingsbord van de school op de Tiensesteenweg  

- Gemeente heeft geen inspraak op de gewestweg > vraag voorleggen aan AWV  

- Mogelijkheid om het in de Schoolstraat te plaatsen? ( is niet officiële toegangsweg) > is doodlopende en autovrije straat en dus niet aangewezen 

- Parking aanduiden van de StiP Binkom is misschien ook een optie i.pl.v school Binkom 

- Schepencollege zal een brief naar AWV schrijven met de vraag om toelating te ontvangen  

- An Wouters vraagt aan de school van Binkom om een plan aan haar te bezorgen waar de wegwijzer gewenst wordt om een gerichte vraag te kunnen 

stellen aan AWV  

- Binnen de ouderraad bespreken wat meest geschikte plaats is en doorgeven aan An Wouters ( opletten want Schoolstraat is autovrij)  

 

 

13. Data vastleggen voor de schoolraden 2021 - 2022 

 
- Dinsdag 19 oktober 2021 

- Dinsdag 15 februari 2022 

- Woensdag 15 juni 2022 

 

 


