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            Samen op weg! 
 
Verslag schoolraad 2019_11_22 

 

Aanwezig:  

Ouderraad  : Lies Vangeebergen – Riet Troonen 

Lokale gemeenschap : Lisette Bellis – André Beelen  

Personeel  : Greet Dendas – Jennifer Dils 

Directie  : Annemieke Stijnen 

 

Verontschuldigd : 

Lisette Bellis – André Beelen 

 

1. Leerlingenaantallen 

KS :  95  

LS :  273 

  

 Er is een daling o.w.v het wegebben van de 3 klassen naar 2 klassen per leerjaar. 

 

Het aantal kleuters is licht gestegen. Er zijn nog instapkleuters ingeschreven die 

later instappen (nog 9 in totaal). 

 

Bij de telling van februari : 377 leerlingen (lestijdenpakket wordt hierop 

berekend) 

Dit betekent dat er 25 lestijden minder zullen zijn volgend schooljaar.  

Het systeem van co-teaching zoals het nu wordt toegepast (1 vaste co-teacher 

per leerjaar) zal dan herbekeken moeten worden. 

We zijn ook de énige school in de omgeving die dit kan aanbieden. 

 

Promotiemaatregelen zijn genomen door de school: 

 

Poster aan alle leerlingen meegeven. 

Leerkrachten noteren adressen waar de posters uithangen. 

Er worden 4 leerlingen uit geloot en deze ontvangen een boekenbon. 

Dit gebeurt op 07/01/2020. 

 

Openklasdag: 1ste woensdag van de maand 

 

Kalenderverkoop 

 

iChannel: via beelden op locatie (enkel campusscholen bij wijze van 

proef) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sinds vorig schooljaar wordt er niet meer met een capaciteitsbepaling per leerjaar 

gewerkt o.w.v het digitaal aanmeldingssysteem. Naar volgend schooljaar toe 

wordt de regelgeving hieromtrent opnieuw bekeken door de regering. 

 

Aantal leerlingen op dit moment 

 

  

Instapklas: 11 + 9 

K1 14 (aan te vullen door 

instappers om daar de klas 

klein te houden) 

K2 24 

K3 23 

K4 23 

K5 24 

1ste 

leerjaar: 

35 

2de 

leerjaar: 

50 

3de 

leerjaar: 

38 

4de 

leerjaar: 

53 

5de 

leerjaar: 

47 

6de 

leerjaar: 

50 

 

3. Aanpassingen schoolreglement 

▪ Zie bijlage 

▪ Oudercontact gescheiden ouders: gebeurt zoveel mogelijk samen. 

Waarom? 

- Om tegenstrijdigheden te vermijden bij beide ouders (in het verleden 

werden woorden van de leerkrachten verdraaid t.a.v. elkaar met alle 

gevolgen vandien) 

- O.w.v tendens van het aantal gescheiden ouders: op die manier is het nog 

onmogelijk om dit op 1 avond te kunnen organiseren. 

 

4. Structuur SO 

 

- Getuigschrift – overgang SO: o.w.v de nieuwe structuur in het SO worden 

er infoavonden georganiseerd op school voor LS5 (dit jaar ook nog voor 

LS6) om ouders zoveel mogelijk wegwijs te maken in deze structuur. 

- Geen getuigschrift = verplicht naar 1B 

- Wél getuigschrift = verplicht naar 1A 

- Leerlingen met IAC (verslag CLB) = verplicht naar BUSO 

- Leerkrachten LS6 – leerkrachten SO hospiteren met elkaar om de 

afstemming op elkaar zo optimaal mogelijk te krijgen. 

- Zorgco-directie volgden samen met leerkrachten SO nascholing ivm Frans. 

Leerplannen sluiten mooi aan op elkaar. 
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5. Bouw 

 

- Gaat langzaam maar gestaag vooruit 

- Bedoeling is om zeker september 2020 te starten: oproep doen aan ouders 

– instanties om te komen helpen met de verhuis 

- Speelplaats mag niet gebruikt worden alvorens het gebouw opgeleverd is. 

- Speelplaats is volledig conform de veiligheidsvoorschriften 

- Artikel i.v.m. minister Weyts waarin er extra geld zou gestoken worden in 

ons schoolgebouw blijkt onjuist te zijn.  

De bevoegde instanties zijn hierover aangesproken en geven aan niet op 

de hoogte te zijn. 

De logistiek directeur informeert ouders hierover voor de kerstvakantie. 

 

6. Technieklokaal 

 

- Klaslokaal van 2B OF leraarskamer oude bouw zal technieklokaal worden. 

- Echtgenoot van juf Sonja maakt werkbanken - … 

- Nood aan techniekmateriaal 

- Vraag naar financiële steun is naar ouderraad gesteld. 

- Nascholing 2018-2019: bij team LS is afgelopen 

- Jaarplanning is opgemaakt 

- Linken met ZILL worden gelegd. 

- W.O –methode wordt bekeken door werkgroep W.O.: hier wordt in team 

een beslissing over een nieuwe methode genomen. 

 

7. ZILL 

 

- Implementatie van nieuw leerplan (= goedgekeurd door de overheid → alle 

ET zijn hiermee gedenkt) 

- Nieuw ordeningskader: alle “vakken” krijgen een andere naam en invulling 

- 2019-2020: WISKUNDIGE ONTWIKKELING – MUZISCHE ONTWIKKELING – 

HARMONISCHE ONTWIKKELING (persoonsgebonden + cultuurgebonden 

ontwikkeling via hoekenwerk)  - ONTWIKKELING VAN DE 

WERELD/ORIËNTATIE OP TECHNIEK in de kijker. 

→ visietekst van wiskundig denken is schooleigen gemaakt. 

→ visietekst van oriëntatie op techniek is in de maak. 

 

8. VARIA 

 

- Schoolfeest: 16/05/2020: Waar zijn die handjes? (In het teken van het 

pastorale thema) 

- Samenwerking tussen verschillende scholen van de campus is hierbij de 

prioriteit 

 

9. Volgende vergadering vrijdag 27/03/2020 om 13.00u 

 

Agendapunten: 

 

1. Overleg prioriteiten 

2. Leerlingenaantal en lestijdenpakket  

3. Overleg over het schoolreglement (indien hier veranderingen in worden 

aangebracht)  

4. Overleg over de samenwerking met CLB (voorafgaand aan overleg tussen school 

en CLB)   

5. Overleg over duur en tijdstip stageactiviteiten  


