Gemeentelijke
basisscholen
Lubbeek
SCHOOLRAAD 19 oktober 2021

Aanwezig:

Ine Taccoen (ouder Linden)
Thomas Beckers ( ouder Pellenberg)
Tommy Swijns (ouder Binkom)
Sabina Moreau ( plaatsvervangend lid , 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 Binkom - verslag)
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom)
Serge Vanhoolandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek)
Erik Azijn (gecoöpteerd lid – MOEV Linden)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

goedkeuring verslag juni 2021 (Teams)
infrastructuurwerken school 3212 (Pellenberg): verkeersomgeving (opvolging)
nieuwbouw (Pellenberg opvolging)
uren lerarenplatform, bijsprong, kinderverzorging (uren / invulling)
zoektocht naar openstaande vervangingen leerkrachten – alternatieven?
evaluatie corona maatregelen vanuit het standpunt van ouders ??
 misschien zinvol om eens te evalueren vanuit hun ervaring, ervaringen van
gecoöpteerden op hun werk ??
7. digisprong: Waar staan we?
8. GDPR ouderraad (met de vraag of de ouderraad op de DPO van de gemeente voor ondersteuning
met de GDPR regels)
9. Schooltuin. (vernieling door aanleg voetbalveld)
10. Verkeersveiligheid.
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1.

Goedkeuring vorig verslag

Klein foutje in de naam, moet rechtgezet worden naar: Mia Ulens.
Onder het punt Professionalisering: SVS is niet meer juist, moet veranderd worden naar MOEV.
Verslag was redelijk uitgebreid met veel achtergrond informatie, waardoor er twijfel is of alle geschreven inhoud wel
degelijk besproken was in de schoolraad.

Het verslag 8 juni 2021 wordt unaniem goedgekeurd.

2.

infrastructuur school 3212 (Pellenberg): verkeersomgeving (opvolging)

Verschillende elementen zijn al uitgevoerd voor meer veiligheid; het extra verkeersbord is geplaatst, de
september-actie voor de ouders en leerlingen voor meer sensibilisering,… Er is feedback gevraagd aan
politie, daarover volgt er nog een verslag.
In Pellenberg is een aanvraag ingediend op de parkeerstroken schuin te leggen. Dit punt moet nog op het
college komen.
Linden: De aanvraag om de parkeerstroken schuin te plaatsen is ingediend, dit zal spoedig op het
schepencollege verschijnen.
Er wordt gevraagd of er ouders opgeleid worden tot gemachtigd opzichter. Dit vereist een opleiding en een
kort praktijkexamen onder leiding van de politie om de kinderen te mogen begeleiden oversteken, en
daarbij het bordje met hesje te mogen dragen. Dit vraagt veel inspanning en tijd om de opleiding te doen.
Politie reageert dat iedereen mag begeleiden zolang ze het verkeer niet stilleggen, maar zonder opleiding
mag het bord en hesje niet gedragen worden.
Binkom: Er zijn leerkrachten die de opleiding gevolgd hebben en deze om 16u taak uitvoeren, maar nog
geen ouders.
Pellenberg: Er gaan nog 2 leerkrachten de opleiding gaan volgen.
Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen de acties rond de verkeersomgeving

3.

Nieuwbouw school 3212 Pellenberg (opvolging)

We zijn in de finale fase. Erfpachtovereenkomst is voor 95% rond. De plannen zijn maandag toegelicht op
college en een paar details moeten nog bevestigd worden. De overeenkomsten zijn bijna klaar en hopen
daarmee voor de kerstvakantie afgerond te zijn.
Er is hoop om de bouw te starten tegen eind 2022. De omgevingsvergunningen moeten nog aangevraagd
worden en daarna volgen de aanbestedingen. Afhankelijk van deze vergunningen en de aanbesteding zal
de bouw kunnen starten volgens planning of niet. Het wordt nauw opgevolgd en 2022 blijft het streefdoel.
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Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van de nieuwbouw .

4.

Uren lerarenplatform, bijsprong, kinderverzorging (uren/invulling)

Lerarenplatform
Binkom 7/24 ingezet op lagere school
Pellenberg 11/24 ingezet op lagere school: tot half september gezocht naar een leerkracht.
Linden 20/24 . Op dit moment staat zij voltijds in vervanging van een ziekteverlof dat loopt tot de
kerstvakantie.
Bijsprong: uren die de leerachterstand en leervertraging moeten wegwerken ten gevolge van corona
Binkom 3/24
Pellenberg 5/24
Linden 10/24
Kinderverzorging extra toegekende uren
Binkom 4/32
Pellenberg 5 /32
Linden 9 /32
Deze extra uren zijn toegewezen aan Ellen Vansteenwegen, zo heeft zij 30/32. Ellen is momenteel in
moederschapsbescherming en wordt vervangen door Norin Vanhelmont.
Taalintegratie:
Is voor de 5-jarigen. Binnen deze uren wordt van de 5-jarigen de Koalatest afgenomen. Dit is om de
luistervaardigheden van de kinderen te toetsen naar de aanloop naar 1ste leerjaar. Vervolgens worden deze
uren gebruikt om te werken aan de taalvaardigheid van kleuters opdat zij met succes kunnen starten in het
eerste leerjaar.
Linden: 2/36 + 1/36 vanuit samengelegde punten stimulus scholengemeenschap
Binkom: 1 uur (kregen maar 1 punt en hebben een stimuluspunt moeten gebruiken om 1/36 uur te
kunnen inrichten.
Pellenberg: 1 uur
ICT extra toegekende uren voor het realiseren van de digisprong
Linden: 5/36
Binkom: 2/36
Pellenberg: 2/36

Besluit: De schoolraad heeft kennis genomen van de bijkomende uren lerarenplatform, bijsprong,
taalintegratie, ICT en kinderverzorging
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5.

Zoektocht naar openstaande vervangingen leerkrachten – alternatieven?

Pelleberg: Het was een lange zoektocht om een leerkracht te vinden. Leerkrachten die geen werk hebben, willen
een voltijdse opdracht, ze willen geen uren om aan te vullen. Ze wensen een job tot op het einde van het
schooljaar.
Binkom: Een kleuterjuf voor 3 lestijden is niet te vinden. Waardoor we moeten aanwerven wat we kunnen
vinden, of de persoon al afgestudeerd is of niet.
“De sollicitant kiest de school, niet omgekeerd.”
We staan open voor alle alternatieven, wie iets vindt mag dit direct meedelen!

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de problematiek van het lerarentekort
6. evaluatie corona maatregelen vanuit het standpunt van ouders ??
 misschien zinvol om eens te evalueren vanuit hun ervaring, ervaringen van
gecoöpteerden op hun werk ??
Pellenberg: Op de ouderraad werd alles positief bevonden. De kinderen aan de schoolpoort afzetten is beter en
rustiger. Dit zal waarschijnlijk behouden worden.
Het spelen in bubbels werd losgelaten.
Eten in de klas (boterhammen) werkt voor de kleuters en gaat voorlopig behouden worden.
De oudercontacten waren digitaal. Dit werd door een aantal ouders zeer positief bevonden omdat dit
gemakkelijker te organiseren is voor hun agenda’s. Daarom wordt er nagedacht om in de toekomst een keuze aan
te bieden om het digitaal te laten verlopen of niet.
Linden: behouden bepaalde maatregelen( vb school toegankelijk vanaf 8u30 ( ervoor opvang) en leerlingen gaan
rechtstreeks naar het klaslokaal waar leerkrachten en leerlingen een ongedwongen babbel kunnen hebben met
elkaar) . Er waren geen klachten, en er waren geen meldingen op de ouderraad.
De functionaliteit van de maatregelen wordt wel een beetje in vraag gesteld wanneer deze zeer streng waren in
de scholen, maar niet in privé. Bv: kindjes hebben strenge maatregelen op school, maar gaan daarna bij een
vriendje spelen waar deze niet van toepassing zijn.
 Complimenten van Erik Azijn de school: alles is zeer goed verlopen en ouders waren zeer tevreden.
De preventieadviseur was wel heel voorzichtig, en wou geen enkel risico nemen. Was misschien toch een
beetje overdreven?
Binkom: Geen negatieve ervaringen.
Het thuis lesgeven werd zeer positief ervaren. Het zelf afprinten van documenten thuis, was even een drempel.
Dit is snel opgelost door de afhaalmomenten waarbij het school alles afprintte. Deze afhaalmomenten verliepen
soepel.
Het eten in de klas maakt het wel zwaarder voor de leerkrachten. Ze hebben daardoor minder pauze.
Ocmw: Hebben in de Corona-periode minder aanvragen voor hulp binnengekregen.
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De warme maaltijden werden afgeschaft. De gratis soep die vanuit de gemeente aangeboden werd aan de
scholen was een succes!
Sommige gezinnen moesten ondersteund worden met hulp van kopies, alcoholgel, laptops etc. De vraag was niet
hoog, waardoor ze iedereen hebben kunnen helpen. De doelgroep van volwassenonderwijs is helaas wel wat
vergeten geweest.
In Linden werden dotabs meegegeven naar huis voor afstandsonderwijs. Binkom had 2 gezinnen die laptops
nodig hadden. De vraag voor af te printen was groter dan de laptops.

Besluit : : De schoolraad heeft kennis genomen van de bevindingen omtrent de genomen coronamaatregelen

7.

Digisprong: Waar staan we?

De Vlaamse regering voorziet een budget voor de versterking van digitale infrastructuur (wifi, stopcontacten
etc…) .
Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten gaan beschikken over een laptop. Er is nog de vraag of er
toestellen moeten aangeschaft worden voor algemeen gebruik, of voor elk individueel. Als elk individu over een
laptop gaat beschikken, moet er ook nagedacht worden of er genoeg toestellen aangekocht worden voor de
volgende schooljaren. (De leerlingen schuiven door, waardoor er misschien na een jaar meer toestellen nodig
zijn). De berekening werd gedaan op de leerlingenaantallen op 1 februari 2020. Daardoor is er geen rekening
gehouden met toekomstige aantallen.
Er is nog onduidelijkheid of de laptops in het school gaan blijven of mee naar huis genomen worden.
Deze toelage is maar éénmalig. Dit bedraagt 290 euro per leerling. Alleen aankoop laptop. Er is geen rekening
gehouden met laptoptassen, muizen, licenties, verzekeringen etc. Dit budget lijkt véél te weinig. Hiermee kan
geen kwaliteitsvol toestel aangekocht worden. Dit budget zal moeten opgebruikt zijn ten laatste in schooljaar
2022-2023.
Dit project is nog zeer onduidelijk en heeft nog veel vragen:
-Dit is maar een planning voor 2 jaar. Wat erna?
-Gaan de laptops 2 jaar meegaan? Wat als ze stuk gaan, is er dan budget voorzien voor de herstellingen of
vervangingen?
-In hoeverre gaan de leerlingen met de laptops werken? In welke vakken zullen ze gebruikt worden?
Binkom heeft al de digitale atlas geprobeerd, dit was zeer moeilijk voor de leerlingen.
-Zullen uitgeverijen digitale platforms en/of programma’s maken ter vervanging van de boeken? Hoeveel kost dit
dan? Dit lijkt een dure investering. Deze platforms moeten jaarlijks betaald worden. Is daar voldoende budget
voor?
-Wat is de meerwaarde van digitalisering? Gaan we hierdoor de meerwaarde van het handschrift niet verliezen?
-Gaan de kinderen direct mee kunnen met de laptop? Ze lijken meer gekend te zijn met “swipen”; gsm en tablets.
De leerlingen zullen kennis moeten vergaren met laptops. Dit vraagt tijd. Gaat dit niet teveel tijd innemen van de
lesuren?
-Zijn alle leerkrachten in staat om deze digitalisering mee uit te voeren? Hebben zij genoeg kennis? Zo niet,
kunnen zij hiervoor een opleiding volgen? Een opleiding vraagt weer veel tijd en geld, is daar budget voor?
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Omtrent de implementatie zijn nog veel vragen. Het is belangrijk dat we eerst een visie hieromtrent uitwerken.
Hiermee zijn we reeds gestart.

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

8. GDPR ouderraad (met de vraag of de ouderraad op de DPO van de gemeente voor ondersteuning met de
GDPR regels)
Linden: De ouderraad stelde zich vragen bij de GDPR – wetgeving voor wat hun schoolbeleid betreft. Dit lijkt niet
doenbaar om op eigen houtje dit allemaal uit te zoeken. Dit vraagt te veel tijd. De vraag werd gesteld of zij ook
een beroep kunnen doen op de DPO van de gemeente om hen te ondersteunen hierin.
De DPO kan naar elke school en oudervereniging komen voor meer verduidelijking. De directie van de scholen
nemen elk voor zich contact op met de DPO voor een afspraak.

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de vraag ivm de GDPR-problematiek.

9. Schooltuin. (vernieling door aanleg voetbalveld)
Linden: Is niet gelukkig over de heraanleg van het voetbalveld en de gevolgen voor hun schooltuin. De haag is
afgebroken om de werken uit te kunnen voeren + beplantingen vernield. Er gebeurde vooraf geen communicatie
hierover. Er is een hek geplaatst ter vervanging van de haag. Op deze manier is het voetbalveld ook toegankelijk
voor de school. Het hek werd niet geplaatst zoals eerst gevraagd omdat VL Linden nog toegang moesten hebben
naar de beek om hun ballen te kunnen recupereren. De planten die kapot gemaakt zijn door de werken, werden
nog niet vervangen maar er staat wel een afspraak gepland met de groendienst van de gemeente om af te
spreken welk herstel uitgevoerd moet worden. De aanplantingen van meer groen zullen afhankelijk zijn of er een
“modderkeuken” geplaatst gaat worden of niet.
Binkom: Vraagt wanneer de ontbrekende stukken haag weer aangeplant worden. Hierop is nog geen antwoord.

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de problematiek van de schooltuin. De gemeente
bekrachtigd het herstel van de aanplanting. Dit gebeurt in eigen beheer.

10. Verkeersveiligheid.
Linden: Wijkagent is een paar keer aanwezig geweest, maar niet actief. De agent slaat veel praatjes, is weinig alert voor
verkeersovertredingen of het correct gebruiken van de kiss en ridestrook. Er is communicatie geweest via een brief naar de
ouders toe over meer controles. Maar daar is helaas niets van te merken. Pellenberg en Binkom beamen deze problematiek.
De scholen vragen meer actie van de wijkagenten.
Deze problematiek is doorgegeven aan het politiecollege. Meerder keren, en wordt vervolgd. Er is gevraagd naar een
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verslag over de aantal uitgeschreven boetes en de controles, maar dit is nog niet ontvangen. De burgemeester zal het
nogmaals aankaarten op de politieraad.
De haag tussen de parking en het wandelpad in Linden is niet logisch en is gevaarlijker. Er wordt gevraagd om deze te
verwijderen of stukken uit de haag te halen zodat de kinderen veiliger van de parking naar het wandelpad kunnen.

Binkom: Wacht nog op het verslag van de schepencollege over de aanvragen (fietspaden, octopus verplaatsen, zone 30...).
Heeft nog niets mogen ontvangen.
De verkeersveiligheid is nog steeds een groot probleem in Binkom. Het is niet duidelijk genoeg dat er een school is.
Waardoor het verkeer voor gevaarlijke situaties zorgt. We vrezen voor de veiligheid van de kinderen. Het is niet veilig
genoeg is om te voet of om met de fiets te komen. Er lijken weinig mogelijkheden voor verbetering omdat de
Tiensesteenweg een gewestweg is. Het charter ivm het zwaar vervoer is een lachertje.
Er wordt gevraagd om looplijnen aan te brengen op de parking van de Santro zodat de kinderen veiliger naar de school
kunnen. Er wordt ook gevraagd voor het wegje bij de lerarenparking her aan te leggen.
Mia Ulens heeft via het buurtfeest vernomen dat de buren nadenken over een verkeerscommissie. Er is veel
ontevredenheid.

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de verkeers(on)veiligheid aan de scholen.

Volgende schoolraad op dinsdag 15 februari 2022 te Pellenberg om 20u.
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