Katholiek Basisonderwijs van KORZO
ON: 414.570.971
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus”
Stationsstraat 16 3440
Zoutleeuw
www.sintleonardus.be
Samen op weg!

VERSLAG SCHOOLRAAD
18 JUNI 2021 15.00 u
Aanwezig:
Greet Dendas – Annemieke Stijnen - Clara Moria – Lisette Bellis
Verontschuldigd:
André Beelen – Cindy Schots – Jennifer Dils

A. Schoolreglement aanpassingen
→ Zie bijlage met overzicht + schoolreglement
Belangrijkste veranderingen:
▪
▪
▪

Maximumcapaciteit is per afdeling waardoor de capaciteit per klas afgevoerd is.
Inschrijvingen verlopen dus niet meer via de voorrangsperiodes.
Verplichte taalscreening 5-jarige kleuters (KOALA) tussen 11/10 – 30/11: ouders
mogen achteraf geen taaltraject weigeren.
Overstap naar onderwijs op maat kan niet meer geweigerd worden door ouders
(wél binnen het schooljaar)

B. Lestijdenpakket
Ambten
Door de onderwijsregelgeving zijn er elk jaar personeelsverschuivingen binnen KORZO.
Onze school telt heel wat lestijden minder dan vorig schooljaar bij de telling van 1
februari 2021.
Dit is het logische gevolg van de geleidelijke verschuiving van 3 naar 2 klassen per
leerjaar.
Waarom is deze keuze een aantal jaren geleden gemaakt?
▪ Aantal beschikbare lokalen is onvoldoende.
Voor 6 leerjaren betekent dit immers 18 lokalen.
▪ Extra leerjaren inrichten op vraag is financieel een zware dobber.
Dit zou betekenen dat voor 1 klas telkens opnieuw handboeken aangekocht
moeten worden.
▪ Met wisselende leerjaren betekent dit ook steeds wisselende leerkrachten: geen
aanrader.
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Hierdoor zullen er noodzakelijke verschuivingen gebeuren binnen het team.
Daarnaast werden er ook heel wat verlofstelsels aangevraagd.
Jennifer Dils zal september + oktober nog in bevallingsverlof zijn.
Aangezien zij in uren zorgco staat, is dit niet eenvoudig.
We voorzien interne oplossing hiervoor en zullen deze klasleerkracht vervangen door een
interimaris.
Het aantal co-teachers zal dan herleid worden tot 2 personeelsleden (Martine
Huybrechts-Jolande Hendrickx)
Op onze school hanteren we reeds jarenlang het systeem dat de A-klassen jaarlijks
wisselen met B-klassen. Voorbeeld: 3A wordt volgend school 4B.

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
Co-teachers
KS1 + KS2
KS3
KS4
KS5
Zorgcoördinator

Martine Fosse
Sonja David
Sarah Allard
Anneleen Lenaerts
Marleen Lambrechts
Jolien Rummens
Jennifer Dils (Jana Janssen tot en met oktober) + Ruth Bonnyns (halftijdse opdrachten)
Katrien Raes
Geertrui Peeters
Inge Mampaey
Tim Goutsmit + Ruth Bonnyns (5 uur ICT)
Evy Alles
Jolande Hendrickx
Martine Huybrechts
Nele Lambeets + Luce Maho
Liesbeth Jamar
Sarah Borgers
Greet Dendas/Mireille Bollanger (halftijdse opdrachten)
Jennifer Dils - Hilde Willems

Klik hier voor contactgegevens.

C. Capaciteitsbepaling
Het probleem van overcapaciteit stelt zich zo weinig dat het te verwaarlozen is.
Vandaar dat het vanaf volgend schooljaar we werken met een capaciteit per afdeling en
niet meer per klas. Hierdoor kan er in een bepaalde klas meer leerlingen zitten dan 24 en
in een andere klas minder.

D. L.O.
Schoolzwemmen
Tijdens het schooljaar 2020-2021 zwemt enkel nog het 6de leerjaar.
Dit vooral uit praktische overwegingen.
Wij gingen met onze school al zowat 30 jaar zwemmen in het stedelijk zwembad van
Landen dat vorig jaar de deuren sluit.
We zijn volop aan het onderhandelen met Lago maar voor volgend schooljaar is dit nog
niet mogelijk.

2

Daarom gingen we op zoek naar een haalbaar alternatief en belandden we bij het
stedelijk zwembad van Tienen.
Daar konden we wel enkel nog terecht met het 6de leerjaar omwille van de beperktheid
van het aanbod.
Ze vragen enkel de oudste groep uit veiligheidsoverwegingen.
Er zwemmen op dat ogenblik nog enkele secundaire scholen.
Vanuit de school willen we het grotendeels wegvallen van de zwemlessen enigszins
compenseren door onze leerlingen en hun ouders aan te sporen tot het volgen van
zwemlessen buiten de school.
Dat deden we vorig schooljaar ook al.
Ouders werden ook op de hoogte gebracht waarom er enkel zwemlessen zijn voor het 6 de
leerjaar.
Er komt op die manier ook wat meer marge om de motorische ontwikkeling op school
uit te breiden.
Hierdoor krijgen alle leerlingen minstens twee volle lesuren daar waar in het verleden
heel wat tijd besteed werd aan het vervoer van en naar het zwembad.
Het spreekt voor zich dat de weggevallen zwemlessen worden vervangen door
bewegend leren.

F. Vrije dagen en pedagogische studiedagen (zie ook infobrochure)
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G. Nascholingsplan 2021-2022
Zie bijlage
Focus ligt op:
▪
▪
▪

ZILL (nieuw leerplan)
Taalontwikkeling
Zorg (o.a. breed evalueren – overgang KS-LS1-BASO Wiskundige ontwikkeling)

H. Infrastructuur (werken)

➔ Werken Middenschool (zie bijlage)
➔ Leerlingen zullen ’s morgens binnenkomen analoog aan dit schooljaar owv de
veiligheid.
I.

Tevredenheidsenquête

Zie bijlage: heel erg positief behalve verkeersveiligheid
Volgende vergadering vrijdag 19/11/2021 om 13.00 u
1.
2.
3.
4.

Planning vergaderingen schoolraad
Leerlingenaantal (aantal weigeringen) en lestijdenpakket
Capaciteitsbepaling
Schoolreglement (eventuele aanpassingen: kostenraming – drankgebruik op
school)
5. Varia
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