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                   Samen op weg! 

 

Verslag SCHOOLRAAD 14 juni 2019 13.00 u 

 

Aanwezig: 

Lisette Bellis - - Greet Dendas – Annemieke Stijnen - Carine Corthout 

Lies Van Geebergen – André Beelen– Riet Troonen 

 

Verontschuldigd:  

 

 

A. Schoolwerking  

 

Prioriteiten en nascholingen 2019-2020 

A. ZILL 

➔ ZILL: opstart in 2020 : 10 PV’s om hierrond te werken + extra pedagogische 

studiedag 25/05 + ZILL nascholingen voor de KS 

Ouders worden geïnformeerd over het nieuwe leerplan d.m.v. een brief. 

Het hoekenwerk zoals het al enkele jaren loopt staat volledig in het teken van ZILL. 

Pedagogische studiedag ZILL-MUZO 

Pedagogische studiedag binnenklasdifferentiatie/ Hoekenwerking: CEGO  

➔ W.O. methode: nieuwe methode uitproberen o.l.v. werkgroep W.O. 

➔ TAAL: Taalkanjers + boekenhoeken + nascholing Begrijpend lezen + E.T. 

interculturele gerichtheid (interactief lezen) + taalbeleid 

B. Zorgwerking  

➔ Zorg op school = zorg in de klas 

➔ Co-teaching per leerjaar en uit deinend naar de 3de graad toe. 

Naar 2020-2021 zal het aantal extra –uren owv de klassen die verminderen van 3 naar 2 

afnemen. 

➔ Breed evalueren binnen L.O.  

➔ KS3 – LS1 : acties om de overgang vlotter te laten verlopen 

➔ BA-SO: acties om de overgang vlotter te laten verlopen: infoavond ivm SO voor 

ouders van LS5 + werkboekje “op stap…” aanvang in LS5 – adviesgesprek LS6 in januari. 

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 414.570.971 
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw   
 www.sintleonardus.be 
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Samenwerkingsverbanden 2019-2020 

→ CLB 

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB van Tienen. 

Vrij C.L.B.-centrum  

Veldbornstraat 18, 3300 TIENEN 

Tel. :  016 81 31 05  

 0479 66 22 12 

E-mail :  info@vclbtienen.be  

www.vclbtienen.be 
De medewerkers verbonden aan de school :  
Mevr.  Caroline Debuyscher  schoolarts 
Mevr.  Tanja Vandervelpen  verpleegkundige 

 

Het CLB begeleidt samen met de school ouders en leerlingen op vlak van leren en studeren, preventieve 
gezondheidszorg, onderwijsloopbaanbegeleiding en psychisch functioneren.  
Hiervoor is er geregeld een overleg tussen school en CLB.  
De relevante gegevens worden bijgehouden in een dossier.  
De rechten over de inzage in dat dossier kan u terugvinden op de website www.vclbtienen.be. 
De CLB-medewerker van de school, Annemie Goossens + Chris Neefs, is lid van Team Wegwijzer.  
Bij deze persoon kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter.  
Je kan haar bereiken via wegwijzer@vclbtienen.be of via 016 81 31 05.  
Zij zal met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart 
brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de 
ontwikkeling, …) zal zij een medewerker van Team Onderweg contacteren die met u het traject verder zal 
lopen.  
Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het 
Ankerteam contact met u opnemen.  

 

→ ONW 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant 

 

Adres: B.O. Ter Bank 

          Tervuursesteenweg 293      

          3001 Heverlee 

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van 

je kind kan je terecht bij de zorgcoördinator van je school.  

(enkel met gemotiveerd verslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vclbtienen.be
http://www.vclbtienen.be/
mailto:wegwijzer@vclbtienen.be
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Ambten 

 

➔ Er zijn heel wat verlofstelsels aangevraagd waardoor er slechts 2 leerkrachten in het 

kleuteronderwijs fulltime aan het werk zijn.  

Leerkracht leerkracht KS2 + KS3 + KS4  zullen verlofstelsel opnemen.  

Hierdoor zullen er noodzakelijke verschuivingen gebeuren binnen het kleuterteam. 

 

In het lager onderwijs zullen ook enkele verschuivingen zijn.  

Deze worden op 24/06 bekend gemaakt aan het personeel.  

Verwijzingen schoolraad 2 

Leerlingenaantallen 

KS : 108 

LS : 302 

 

De lestijden zijn nog niet bekend. 

Overzicht volgt later. 

 

Capaciteitsbepaling 

 

Sinds enkele schooljaren wordt er met een capaciteitsbepaling per leerjaar 

gewerkt. 

Er werd op een maximum van 24 leerlingen gemunt. 

Het digitaal aanmeldingssysteem bepaalt echter dat je enkel wanneer je hiervan 

gebruik maakt een maximum capaciteit kan bepalen. 

Maar omdat dit een zeer duur en omslachtig systeem is, zijn we niet geneigd om 

hiermee in zee te gaan als scholengemeenschap. 

Het probleem van overcapaciteit stelt zich zo weinig dat het te verwaarlozen is. 

Vandaar dat het vanaf volgend schooljaar mogelijk zal zijn dat er meer dan 24 

leerlingen in een klas zullen zitten. 

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan nu vanaf 02/09/2019. 

 

 

L.O. 

➔ Schoolzwemmen : 6 keer per schooljaar (kostprijs wordt verhoogd naar € 5) 

 

Middagtoezichttarief 

➔Kostprijs wordt verhoogd naar € 5 - € 5 - € 4. 

 

Wijzigingen in het schoolreglement 

➔ Regelwetgeving (zie overzicht) 
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Vrije dagen en pedagogische studiedagen (zie ook infobrochure) 

September Ma 30 Pedagogische studiedag 

 

 

HERFSTVAKANTIE 

28/10 – 01/11 

 

   

November Ma 11 Wapenstilstand 

December Vrij 6 Lokale verlofdag 

 

 

KERSTVAKANTIE 

23/12 – 03/01 

 

  

 

 

Januari Woe 22 Pedagogische studiedag 

 

KROKUSVAKANTIE 

24/02 - 28/02 

 

  

 

 

 

PAASVAKANTIE 

06/04 – 17/04 

  

 

 

 

April Do 30 Lokale verlofdag 

Mei Vrij 1 Dag van de arbeid 

 Do 21 OLH Hemelvaart 

 Vrij 22 Brugdag 

 Ma 25 Pedagogische studiedag 

Juni Ma 1 Pinkstermaandag 

 

GROTE VAKANTIE 

  

01/07 – 31/08 
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B. Infrastructuur (werken) 

 

➔ Nieuwbouw laat op zich wachten. Werken tijdens grote vakantie? 

➔ nieuw meubilair is voorzien voor nieuwbouw (beperkt) maar kan pas benut worden 

wanneer het gebouw opgeleverd wordt. 

➔ volgend schooljaar wordt opnieuw budget gevraagd om het meubilair van de overige 

klassen te vernieuwen 

➔ Digitale borden komen in 3B  + 1A 

 

 

 

Volgende vergadering vrijdag 22/11/2019 om 13.00 u 

 

1. Planning vergaderingen schoolraad  

2. Leerlingenaantal (aantal weigeringen) en lestijdenpakket  

3. Capaciteitsbepaling 

4. Schoolreglement (eventuele aanpassingen: kostenraming – drankgebruik op 

school)   

5. Varia 

 

 

 


