
 

 

 

Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 12 oktober 2022 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Thomas Beckers (ouder Pellenberg)  
Tommy Swijns (ouder Binkom) 
Karin Bunckens (directie Linden) 
An Wouters  (schepen van onderwijs) 
An Courant (directie Binkom) 
Lieze Everaerts (administratief medewerkster De Stip Binkom - verslag) 
Kristien Clits (directie Pellenberg) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 
Serge Vanhoolandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek) 
Erik Azijn (gecoöpteerd lid – MOEV Linden) 
Liesbet Verheyden (leerkracht Linden) 
Lieven Gevaert (leerkracht Pellenberg vervangger) 

 
Verontschuldigd: Willem Wynants (leerkracht Pellenberg)  vervangen door Lieven Gevaert 
 
 

 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag juni 2022 
2. nieuwbouw (Pellenberg opvolging) 
3. uren lerarenplatform 
4.  aanmeldingssysteem (inschrijvingssysteem schooljaar 2023-2024) 
5.  digisprong: Waar staan we?   
6. opvolging dossier schoolbussen 
7. verkeersveiligheid 
8. voor- en naschoolse kinderopvang / combi-job 
9. vergroening en warmteprobleem 

 

 

1. Goedkeuring verslag 15.6.2022 
Geen opmerkingen.  
 

Het verslag van 15 juli 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Nieuwbouw school 3212 Pellenberg (opvolging)   
Het kasteel is voorlopig beschermd. 

De omgevingsvergunning wordt verwerkt.  

Het aanbestedingsdossier is lopende. De aannemers hadden tot 5 oktober 2022 om in te tekenen op 1 of 2 

luiken of beide luiken. In totaal zijn er 6 aanmeldingen. Interleuven maakt momenteel hierover een verslag 



op. Daarna wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Dan zal de gunning gegeven worden. Tot 

slot wordt alles met de aannemer(s) doorgesproken en zal deze een startdatum bepalen. 

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

 

3. Uren lerarenplatform 
De uren zijn terug verminderd. Dit omdat we geen 85% inzetbaarheid gehaald hebben met de ganse 
scholengemeenschap. 
 
De toegekende lestijden voor schooljaar 2022-2023: 
Linden: 13/24    (8/24 minder dan 2021-2022) 
Binkom: 5/24.    1/24 is nog niet ingevuld  (3/24 minder dan 2021-2022) 
Pellenberg: 8/24. Uren zijn vanaf 1 september ingevuld door uitvallen leerkracht door ziekte. (3/24 minder 
dan 2021-2022) 
 
Door de toekenning van geringe uren worden de uren lerarenplatform aangevuld met andere opdrachten.. 
Hierdoor wordt het inzetten van de lerarenplatformer  in andere scholen minder flexibel 
Wanneer ze geen vervangopdracht hebben wordt de leerkracht lerarenplatform ingezet als ondersteuner 
voor de leerlingen met extra zorg. 
 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van het aantal toegekende lestijden lerarenplatform. 

 

4.  Aanmeldingssysteem (inschrijvingssysteem schooljaar 2023-2024) 
 

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 verplicht de overheid de scholen met 

capaciteitsproblemen gebruik te maken van een digitaal aanmeldsysteem. 

 

De Stip Linden, De Stip Binkom en VBS De Linde worden verplicht om te werken met het 

aanmeldingssysteem. De gemeente Lubbeek wil gaan naar uniformiteit voor al de 5 basisscholen. 

Dit om duidelijkheid te verschaffen naar alle ouders van de gemeente. VBS Sint-Martinus 

bespreekt dit nog met haar schoolbestuur. 

 

Schoolkeuze staat als eerste parameter en afstand als tweede. Een ouders merkt op dat inwoners 

van Lubbeek hierdoor niet altijd voorrang hebben op inwoners van omliggende gemeenten  

 

Lubbeek moet nog besluiten of ze aansluiten bij een betalende bestaand aanmeldsysteem of bij 

het gratis aanmeldsysteem dat ter beschikking wordt gesteld door de overheid (zal pas ter 

beschikking zijn in november) . 

 

Tijdslijn voor inschrijvingen schooljaar 2023-2024 

-de aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loop van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 

2023 

-De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 21 april 2023 bekend gemaakt. 

-Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich fysiek inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 

mei 2023. 

-Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. 

Momenteel zitten we in een overgangsperiode. Dit wil zeggen dat boers/zussen en kinderen van 

personeel zich nu reeds kunnen inschrijven op de vroegere wijze . 

 



Onze scholen behoren niet tot een LOP gebied. We zijn niet verplicht om de dubbele 

contigentering in te voeren, dit is een vrije keuze van het bestuur. Dit houdt in dat het niet verplicht 

is om plaatsen vrij te houden voor anderstalige nieuwkomers of andere ondervertegenwoordigde 

groepen. Dat zal ook niet gedaan worden. Overcapaciteit is een vrije keuze, maar is niet verplicht. 

Men kan jaarlijks bekijken of men voorrang geeft aan ondervertegenwoordigde groepen. 

 

Gemeente Lubbeek geeft een infoavond over het nieuwe aanmeldingssysteem in zaal Libbeke 

begin 2023. De info zal ook verspreid worden via het infoblad van de gemeente en een aparte 

folder in de brievenbus van eenieder die in Lubbeek woont.   

 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de procedure van het aanmeldsysteem. 

 

5. Digisprong: Waar staan we?   
Voor de 3 scholen zijn  de laptops van de leerlingen van de derde graad aangekocht en geleverd.  

We wachten op de opleiding voor de ‘intuneomgeving’. Contact is gelegd, maar er moet nog een datum 

gezocht worden. Met dit centraal beheersysteem kunnen alle laptops van de leerlingen beheerd worden 

vanuit één computer. Elke laptop is gekoppeld aan één kind. Dit wordt elk schooljaar aangepast aan de 

nieuwe leerlingen. 

De bedoeling is dat de leerlingen in de klas gaan werken met de laptop wanneer dit een meerwaarde geeft 

aan het leerproces. Voor 1e en 2e graad zijn er nog Chromebooks/tablets ter beschikking. 

Naar de toekomst toe zullen de leerlingen de laptops mee naar huis kunnen nemen, maar dit niet elke dag.  

Er zijn laptoptassen voorzien, maar er is geen rekening gehouden met de oplaadkabel. Die past er niet in. 

Er is een oplaadkast op school voorzien, hier zullen de laptops opgeladen kunnen worden. Zo moeten de 

leerlingen de kabel niet meenemen naar huis (ook minder risico op verlies van de kabels). 

 

Voor het gebruik van de laptops zullen alle leerlingen/ouders een afsprakenovereenkomst moeten 

ondertekenen voor de akkoord gaan met de voorwaarden. Dit zal ondertekend worden door alle leerlingen. 

 

Aankoop van de laptops was voorzien in de begroting. Maar het gebruik van de software moet nog 

besproken worden. Leerkrachten zullen hiervoor een opleiding krijgen. We onderzoeken nog verder hoe we 

dit verder gaan aanpakken. Het gebruik van de laptop en de software moet een meerwaarde zijn. Hier 

wachten we ook nog op de nieuwe leerplannen van OVSG en de nieuwe eindtermen. 

 

Er wordt nog besproken of lessen in ‘leren typen’ nuttig kunnen zijn of niet. Deze lessen kunnen gegeven 

worden door de leerkracht (hier zal de leerkracht dan ook een opleiding van moeten volgen) of de 

leerlingen kunnen dit zelfstandig leren. 

 

De laptops van de leerkrachten zijn ook geleverd, maar zijn nog niet allemaal geconfigureerd. De 

leerkrachten dienen ook een afsprakennota te ondertekenen. 

 

In school Linden is de wifi verstrekt doorheen het hele gebouw. 

 

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

 

6. Opvolging dossier schoolbussen 
De schoolbus rijdt voor de ochtend- en avondrit voor school Binkom en Sint-Martinus Lubbeek. Verder rijdt 

hij nog voor de turnlessen school Binkom en sommige zwemlessen van school Pellenberg en Linden. 

Pellenberg doet beroep op een externe firma voor de dagelijkse ritten. 

 



Er is en vacature uitgeschreven. Hier is 1 geschikte persoon uitgekomen. 

Deze persoon werkt momenteel op burgerzaken en kan ingeschakeld worden indien nodig. 

De huidige buschauffeur rijdt nog één jaar. 

 

Er is nog geen duidelijke toekomstvisie ivm het busdossier. 

 

Er wordt een raamcontract opgesteld van kalenderjaar 2023 zodat we ook beroep kunnen doen op externe 

firma’s voor buitenschoolse activiteiten. 

 

Momenteel moeten de scholen zelf nog regelingen treffen om externe firma’s in te schakelen. Dit vraagt 

extra financiële middelen. Daardoor moet voor elke uitstap kritisch bekeken worden of deze effectief 

bijdraagt tot het verwezenlijken van pedagogisch project of niet. 

 

Er zijn alternatieve verplaatsingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de fiets. Maar dit neemt veel onderwijstijd in 

beslag. School Linden kan al uitstappen doen met de fiets, maar dit vraagt extra begeleiders. Dit is niet 

haalbaar voor andere scholen. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van het busdossier 

 

7. Verkeersveiligheid 
In school Linden is er de fietsstraat aangelegd. De verkeerssituatie blijft gevaarlijk. De gemachtigde 

opzichters ondergaan elke dag gevaarlijke gebeurtenissen. 

 

De Schoolstraat in Binkom is ook een fietsstraat geworden. 

Er werd reeds gevraagd om het weggetje aan de lerarenparking te herleggen zodat het weggetje uitkomt 

op de Schoolstraat i.p.v. de Tiensesteenweg. 

Ook is er vraag om de kinderen van de kinderopvang te laten binnenkomen via de school i.p.v. de ingang 

via de Tiensesteenweg. Hier is nog geen terugkoppeling over geweest. 

Op 25 oktober 2022 komt de aanvraag i.v.m. de 30 km/u (Tiensesteenweg) en de dynamische borden op 

het college. De ouderraad van Binkom vraagt om een terugkoppeling hierover. 

 

In Pellenberg zullen de parkeerplaatsen rondom de school heraangelegd worden. Deze zullen in een 

schuine hoek getekend worden.  

Rijrichting parkeerplaatsen : Van Slijkstraat naar Lostraat en vanaf hoek Lostraat/Kerkplein naar 

Ganzendries 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de huidige verkeerssituaties aan de scholen. 

 

8. Voor- en naschoolse kinderopvang / combi-job 
De huidige combi-jobs zijn gecreëerd omdat er een groot personeelstekort was. Het nieuwe systeem staat 

nog in zijn kinderschoenen, waardoor het niet altijd even vlot verloopt. 

Er zijn teamvergaderingen met alle begeleiders om meerdere afspraken te maken. 

Het idee van deze combi-jobs is goed en moet op termijn zeker de oplossing zijn voor het personeelstekort. 

Door dit nieuwe aanbod hebben meerdere mensen zich al aangeboden voor deze job. 

 

Momenteel draait het systeem met de nieuwe begeleiders goed, maar er mag niemand ziek vallen. Dan 

kan er een probleem zijn. De nieuwe begeleiders leren de vier locaties kennen, zodat ze overal kunnen 

werken indien nodig. Men tracht ook te werken met vaste begeleiders per locatie. 

 

Een pedagogische coach is al komen kijken in de locaties en heeft al tips doorgegeven. Deze coach is elke 

5 weken ter beschikking. Gemeente Lubbeek deelt deze pedagogische coach met andere gemeenten. 



 

Op schoolvrije dagen is er enkel opvang in GBS De Stip Linden. Dit is verwarrend voor de ouders. Er is 

weinig en onduidelijke communicatie. Om de reguliere werking van de school van Linden niet te hinderen 

werd de maximumcapaciteit in de opvang van leerlingen van andere scholen vastgelegd op 28 kinderen. Er 

is wel onduidelijkheid hoe de ouders moeten binnenkomen voor de opvang gezien het voor school Linden 

die dagen niet altijd een schoolvrije dag is en dezelfde ingang gedeeld wordt.. Dit zou een tijdelijke situatie 

zijn voor maximaal 3 schooljaren. 

De opvang in Linden is geen ideale situatie. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van andere locaties. 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van stand van zaken van de invoering van de combi-jobs in 

de buitenschoolse kinderopvang. 

 

9. Vergroening en warmteprobleem 
 

Het warmteprobleem in school Linden heeft nog geen voorruitgang. Er is al drie keer een bestek 

uitgeschreven, maar geen enkele aannemer reageert. Dit kan liggen aan het huidige bestek waarin 

opgenomen is dat het nieuwe systeem moet aansluiten aan het huidige systeem. Er wordt nagedacht om 

een nieuwe bestek op te stellen. 

 

Dienst openbare werken is onderbemand. Er is extra hulp gevraagd ter ondersteuning. 

 

In school Binkom is er een studie geweest i.v.m. het warmteprobleem. 

Er is de optie voor een constructie om de luchtgroep te laten koelen. Dit zou een verschil van 5 à 6 graden 

geven. 

Andere opties worden bekeken, maar moeten haalbaar zijn voor een groot gebouw. 

Airco lijkt geen goede optie te zijn. Daar dit een te groot temperatuurverschil kan geven en andere 

problemen als condens met zich mee kan meebrengen. 

 

De vergroening aan school Linden slaat enkel op de vroedere kleine parking rechts van de kerk. 

 

Besluit : De schoolraad neemt kennis van de stand van zaken inzake het warmteprobleem in de 

scholen. 

10. Varia 
Serge vraagt na of er weet is van mensen die het moeilijk hebben naar aanleiding van  de energiecrisis. 

 

 

  Volgende schoolraad: 16 februari 2023 te Pellenberg 


