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            Samen op weg! 
 
Verslag schoolraad 2021_12_17 

 

Aanwezig:  

Ouderraad  : Cindy Schots - Clara Dumst 

Lokale gemeenschap : André Beelen  

Personeel  : Greet Dendas – Jennifer Dils 

Directie  : Annemieke Stijnen 

 

Verontschuldigd :         Lisette Bellis 

 

1. Leerlingenaantallen 

KS :  96  (= 9 meer dan vorig schooljaar op dit moment) 

LS :  249 (= 4 minder dan vorig schooljaar op dit moment) 

  

 

Er zijn nog instapkleuters ingeschreven die later instappen (nog 12 tot 1 februari: 

dat betekenen dus 21 lestijden meer volgend schooljaar + 10 op het einde van 

het schooljaar) 

 

Bij de telling van februari : 357 leerlingen (lestijdenpakket wordt hierop 

berekend) 

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

per leerjaar) zal dan herbekeken moeten worden. 

 

 

Promotiemaatregelen zijn genomen door de school: 

 

Openklasdag: 1ste woensdag van de maand: dit loopt erg goed.  

We voelen veel interesse hiervoor. 

Er zijn ook heel veel aanvragen tot inschrijving naar volgend schooljaar 

toe. De nieuwbouw doet toch wel zijn werk. 

Corona zorgt er dit jaar wel voor dat er minder aanvragen zijn. Inzetten 

op digitale reclame maken… + folders in creches binnenbrengen. 

 

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

proef): dit werd gratis verlengd owv corona. 

 

Maar: weinig aanvragen tot inschrijving voorlopig (normaal owv coronatijden). 

 

 

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. 

 

 

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 414.570.971 
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw   
 www.sintleonardus.be 
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Aantal leerlingen op dit moment 

 

  

Instapklas: 23 + 31 

K3 26 

K4 24 

K5 23 

1ste leerjaar: 40 

2de leerjaar: 37 

3de leerjaar: 34 

4de leerjaar: 48 

5de leerjaar: 39 

6de leerjaar: 51 

 

 

3. Aanpassingen schoolreglement 

▪ Zie bijlage met overzicht van aanpassingen (decretaal bepaald) 

Vanaf vorig schooljaar geldt er leerplicht voor die kleuters die in 2015 de 

leeftijd van 5 jaar worden. 

Kleuters van 5 jaar worden minstens 290 halve dagen op school verwacht. 

Elke afwezigheid dient dus verwittigd te worden en dit door een mailtje te 

sturen naar de klasleerkracht (directie in cc) met hierin de reden van 

afwezigheid vermeld.  

Een geldig afwezigheidsdocument is echter pas nodig voor die leerlingen 

die geboren werden in 2014. 

 

4. CORONA 

 

- De FAQ staat op de website: www.gvbszoutleeuw.be 

- Mondmaskerplicht vanaf 1ste leerjaar  

 

5. Bouw 

 

- Bouwwerken Middenschool starten na de kerstvakantie. 

 

 

6. Speelplaatsmateriaal 

 

- Wordt nog dit jaar aangekocht. 

- Nieuwe fietsen voor de kleuterschool zijn reeds aangekocht.  

Vraag van ouderraadparticipatie?  

“Waarom zien deze fietsen er nog steeds hetzelfde uit als jaren 

geleden?” 

Uitleg leerkracht: 

”Deze fietsen zijn kwalitatief de beste fietsen.  

Deze zijn zeer solide en owv deze reden kiest de fabrikant ervoor 

om deze herkenbaar te houden (vergelijkbaar met een rode Ferrari 

bijvoorbeeld).  

De kostprijs is navenant.  

Deze fietsen zijn zeer geschikt om kleuters op een snelle manier te 

leren fietsen. Wij zijn dus zeer blij met deze aankoop.  
 

 

http://www.gvbszoutleeuw.be/
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7. VARIA 

 

- Schoolfeest: afwachten of dit kan doorgaan? 

 

 

8. Volgende vergadering vrijdag 25/03/2022 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  


