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Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 13 oktober 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) 
Kristien Clits (directie Pellenberg) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Lieze Everaerts (administratief medewerkster De Stip Linden - verslag) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 
Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Verontschuldigd: Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 
 

 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag februari 2020 
2. infrastructuur school 3212 (Pellenberg): verkeersomgeving (opvolging) 
3. nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 
4. herlocalisering (Pellenberg) 
5. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (conclusies) 
6. opvolging Schoolstraat (Binkom) 
7. GDPR 
8. lerarenplatform: aanpassing 
9. capaciteitsbepaling GBS De Stip Linden en GBS De Stip Binkom 
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1. Goedkeuring vorig verslag  

 
Geen opmerkingen. 
 

Het verslag 9 juni 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

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

 

De ouderraad van Pellenberg is aan een voorstel aan het werken om de huidige verkeerssituatie te 

verbeteren. Dit wordt mee besproken met de mobiliteitsambtenaar en de werkgroep mobiliteit 

Pellenberg. 

Gisteren zijn er thermoplasten op de wegen aangebracht. In Binkom nog maar aan 1 kant. In Lubbeek en 

Linden zijn ze afgewerkt. Pellenberg volgt binnenkort en het tweede deel van Binkom wordt aangebracht 

na de wegenwerken. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen de acties rond de verkeersomgeving 

 

3. Nieuwbouw school 3212 Pellenberg (opvolging)   

 

De onderhandelingen met KULeuven van de nieuwbouw zijn nog steeds bezig. Weinig veranderingen 

tegenover juni 2020, sinds het in de zomervakantie stilgevallen is. 

Er is een ontwerp van overeenkomst. Daarmee wordt verder aan de slag gegaan. Het is nog niet 

ondertekend.  

De school zal dus wel verhuizen naar de site. 

 

 

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

 

4. Herlocalisering (Pellenberg) 

 

Vermits de nieuwbouw zal komen op de Site van UZ Pellenberg komt er geen herlocalisering van de school 

tijdens de bouw. 

 

Besluit: De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken voor de herlocalisering . 
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5. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (conclusies) 

 

Er zijn beslissingen genomen op het college i.v.m. de vergroening van de omgeving. Een aannemer is aangesteld 

voor de werken op het Martelarenplein. ‘B&B wegenwerken Begijnendijk’ zal de werken uitvoeren. 

Er zal beton, klinkers, (gele) kleiklinkers en overbodige parkeerplaatsen (voor de KBC) verwijderd worden. 

Picknickbankje(s) met meer groen zullen in de plaats komen. De lindebomen blijven staan en zullen meer plaats 

krijgen om verder te groeien. Aan de bib komt er ook een groene zone als er toestemming is van onroerend 

erfgoed. Er is ook een prijsofferte aangevraagd voor een mobiele beweegbank. 

Er wordt gevraagd naar een plan van deze werken, voor meer duidelijkheid. 

 

Er zijn al een aantal aanvragen gedaan om is nagevraagd om de zebrapaden te verleggen. Politie heeft dit al een 

aantal keer bekeken, maar geeft dit ontving geen positief advies. Wettelijk gezien mogen de zebrapaden niet 

verlegd worden maar de reden is niet duidelijk. Dit wordt opnieuw nagevraagd door An Wouters. Het wordt 

jammer bevonden omdat de situatie gevaarlijk blijft. 

 

Wijkagenten aan alle scholen zijn niet actief genoeg. Leerkrachten staan hiervoor in. De agenten zouden meer 

mogen uitkijken naar het verkeer en daarbij meer sensibiliseren en/of beboeten. Deze opmerking is opgenomen 

door An Wouters en gaat dit doorgeven aan de politie. 

 

Opmerking: 

Een zeer onaangename geur wordt door Ine waargenomen rond het schoolgebouw. Dit is over de voorbije 

maanden al een paar keer opgemerkt. Bron van de geur is onbekend. Men Ine vermoedt gas. Als deze nog eens 

opgemerkt wordt, zal de technische dienst gecontacteerd worden. Karin doet navraag bij de leerkrachten. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het mobiliteitsplan schoolomgeving Linden 

6.  Opvolging Schoolstraat (Binkom) 

 

Staat op schema, alles wordt afgewerkt. De omheining van de put op het speelpleintje en de straatverlichting moeten nog 

geplaatst worden. Momenteel nog aan het werken aan de overgang met de Tiensesteenweg. 

 

De samenwerking met bouwbedrijf  Liema was zeer aangenaam en liep zeer vlot. Zij hielden enorm veel rekening met de 

veiligheid en bereikbaarheid van de voetgangers. 

Enkel de samenwerking met de onderaannemer van de klinkers liep moeilijk. Zij hielden geen rekening met de veiligheid van 

de kinderen. Maar na een gesprek met de werfleider is dit nog goed gekomen. 

 

Ter  hoogte van de schoolpoort zullen er twee palen geplaatst worden zodat het autoverkeer niet meer door kan. 

 

Er is één bedenking bij de werken aan het grasveld van de Chiro. Men heeft een extra gleuf getrokken om drainage te 

plaatsen. Dit is goed om het grondwater af te voeren maar de drainage is opnieuw bedekt met kleigrond. Hierdoor wordt 

het hemelwater niet afgevoerd en blijven de plassen staan. Dit lijkt niet de gepaste oplossing  om voldoende water weg te 

voeren. Er is de vraag gesteld om de kleigrond te vervangen met een betere bedekking. 

 

 

Besluit : : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van de werken aan de Schoolstraat 
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7.  GDPR 

 

Voor de informatieveiligheid heeft de gemeente de samenwerking met Interleuven stopgezet. Er is nu een 

samenwerking met VERA. In alle drie scholen is er reeds een verwerkingsregister opgesteld. De scholen hebben 

dezelfde DPO. De gemeente wordt door een andere DPO waargenomen.  

 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de aanpassingen binnen de informatieveiligheid. 

 

8.  lerarenplatform: aanpassing 

 

Wettelijk bepaald dat lerarenplatform dit schooljaar gestart is op 1 september. De afspraken binnen de 

scholengemeenschap blijven dezelfde. We zijn niet aan de 85% reguliere vervangingen geraakt schooljaar 2019-

2020 waardoor we minder uren gekregen hebben. 

 

Linden: 21/24 

Binkom: 9/24 

Pellenberg: 12/24 

Bierbeek: 21/24 

Boutersem: 28/24 

Al deze uren gaan naar leerkrachten lager onderwijs met uitzondering van 7/24 van Bierbeek die ingezet worden 

in het ambt kleuteronderwijzer. 

Er zijn 2 leerkrachten die enkel uren vanuit het lerarenplatform hebben. Enkel deze kunnen fulltime ingezet 

worden binnen het lerarenplatform. Al de andere leerkrachten hebben nog vaste klasuren een combinatie met 

een andere onderwijsopdracht. . 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de aanpassing van het lerarenplatform. 

 

9.  Capaciteitsbepaling GBS De Stip Linden en GBS De Stip Binkom 

 

De nieuwe capaciteitsbepaling is van toepassing op de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022. 

 

Linden: De totale capaciteit van de kleuters (192 kleuters) blijft behouden. Deze van de lagere school wordt 

aangepast van 292 naar 288 leerlingen gezien 3 6de leerjaren uitstromen en we in de toekomst het aantal klassen 

in de lagere school willen beperken tot 12 klassen.  

De totale capaciteit wordt afgeklopt op 480 leerlingen 
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Voor de kleuterschool wordt een maximum aantal kleuters opgegeven per geboortejaar, voor de lagere school 

per leerjaar.  

 Kleuterschool: 48 kleuters per geboortejaar.  

 Lagere school: max 48 leerlingen per leerjaar 
 

Binkom: Gaat de  capaciteit optrekken. Momenteel is de capaciteit 18 per klas in de lagere school en 18 per 

geboortejaar in de kleuterschool. Dit wordt opgetrokken naar 22 per klas/geboortejaar. Door de 

problematiek van het zittenblijven, zijn er nu reeds klassen van 20. Zo kunnen we ons zelf beter 

voorzien in uren en moeten we eventuele kinderen van Binkom niet meer weigeren. 

  Capaciteit school 220. 

Capaciteit kleuterschool 88 

Capaciteit lagere school 132 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de nieuwe capaciteitsbepaling van Linden en Binkom 

 

Volgende schoolraad op dinsdag 2 maart 2020 te Pellenberg om 20u. 


