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Verslag vergadering schoolraad 23.10.2018 in Melsen 
 
Aanwezig : Jacques, Greet, Raf, Gaby, Nathalie, Annelies, Lut, Christiane ,Claudine, 

Carlo 
  
 
Verontschuldigingen :    Laurence (rapportenkoorts) 
 
 
1. Verwelkoming :   
 

Carlo heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder juf Christiane, die de laatste keer deel 
uitmaakt van de schoolraad, aangezien ze per 01.11.2018 een welverdiende pensioentijd 
geniet. 
Carlo dankt haar voor 40 jaar dienst in het onderwijs en 38 jaar inzet op haar schooltje te 
Melsen. 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 

Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
3. Evaluatie reorganisatie : 
 
 Carlo geeft aan dat er reeds een interne korte evaluatie was met de collega’s.  
 Vele positieve punten kwamen hierin naar voor : 
  
 Op kindniveau : 
 

- De oudste leerlingen genieten van de ruimte die ze hebben in Schelderode en de tuin 
wordt er ten volle benut. Dit zorgt ervoor dat er veel minder conflicten, irritaties zijn bij de 
kinderen. 

- De jongste kinderen hebben nu een school die veel meer is afgestemd op hun maat. 
- De leerlingen hebben de veranderingen zeer goed en zonder noemenswaardige 

‘kleerscheuren’ doorstaan en zijn doorsnee al goed gewoon aan de nieuwe 
locatie/organisatie. 

 
Op leerkrachtenniveau: 
 
- Het is fijn om met meerdere leerkrachten binnen een bepaalde niveaugroep samen te 

kunnen werken op 1 site.  
- Het geeft een nieuwe dynamiek om ook klasdoorbrekend te gaan werken. 
 
Vanuit de ouders komen ook zeer positieve reacties op de nieuwe organisatie! 
 
Er zijn geen kinderen die de school verlaten hebben omwille van de reorganisatie. 
 

 
4. Telling 01.10.2018/leerlingenaantallen : 
  
 Door de reorganisatie en de afschaffing van kleuterniveau op 1 vestiging, zijn de cijfers van 1  
 februari 2018 voor het organiseren van de klassen en het aanstellen van leerkrachten niet  
 geldig. We dienden in juni een prognose te maken van het aantal leerlingen op 1 oktober en  
 op basis van deze gegevens klassen in te richten en leerkrachten aan te stellen. 
 
 De lestijden op 01.10.2018 zijn gunstig en correct ingeschat zodat we de groepen en  
 leerkrachten zoals ingericht op 1 september kunnen behouden. 
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5. Extra ondersteuning  verschillende initiatieven : 
 

Naast de lestijden die het Ministerie ons ter beschikking stelt op basis van het aantal 
leerlingen, gaat de school actief op zoek naar initiatieven die meer ondersteuning op de 
klasvloer kunnen genereren: 
 
1. Overeenkomst met KTA – studenten 5de/6de/7de jaar verzorging.  op regelmatige basis 

ontvangen we studenten voor een aantal weken die meedraaien in de klassen P/K1 
Zij nemen vooral verzorgende taken op zich en werken rond socialisatie. 

 
2. Juf Eline Reynvoet neemt 12 LT op uit het lestijdenpakket. Deze worden aangewend om 

ondersteuning te bieden aan volgende leerlingengroepen met een frequentie van 2 keer 2 
LT per week : 

- L4 
- L5 
- L6 
 
3. De school tekende in op een proefproject van de overheid in het kader van het 

lerarenplatform. Op schoolgemeenschapniveau ontvangt elke school 1 voltijdse leerkracht 
(24 LT) 
 
Juf Nimfa De Bruycker neemt deze opdracht op. De bedoeling is om vooral 
vervangingsopdrachten te doen binnen deze opdracht. Naast de vervangingsopdrachten, 
vult ze haar opdracht verder aan met zinvolle pedagogische taken. 
 
Deze ‘zinvolle pedagogische taken werden mee bepaald door het kernteam van de 
school. 
 
De school vult de opdracht momenteel als volgt in : 
 
 12 LT in vervanging juf Sylvie Verdonck 
 12 LT  (vrij roosteren leerkrachten voor klasoverleg /ondersteuning K2/ korte 

vervanging nascholing) 
 

4. Stageplaats duaal leertraject Arteveldehogeschool 
 
Bij kandidaatstelling ontvangen sommige scholen een student  die zich via ‘werkplekleren’ 
bekwaamt in ‘zorg en remediërend’ leren met de nadruk op co-teaching. Deze studenten 
hebben reeds een volwaardig bachelor diploma op zaak en kunnen via deze éénjarige 
opleiding een BaNaBa behalen. 
 
Petra De Hondt is in het kader van deze opleiding toegewezen aan onze school waar ze 
een co-teaching project uitwerkt in het eerste leerjaar op maandag, dinsdag en woensdag. 
Ze draait ook mee in de algemene zorgwerking van de school. 
Dit doet ze onder supervisie van onze zorgcoördinator. 

  
  

6. Bouwwerken Melsen - Schelderode : 
  

- Investeringen voorbije schooljaar : 
 
Melsen :  realisatie polyvalente zaal 
   totaalvernieuwing speelplaats en onderliggende buizen 
   realisatie tuin 
   vernieuwing plat dak 
 
Schelderode : WIFI-installaties 

 
- Investeringen toekomst : 

 
Melsen :  keukenblok in eetzaal 
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Schelderode : goot turnzaal 
   gordijnen in alle klassen  
   ramen achteraan 
   dak turnzaal 

 
7. Digitale aanmeldingen/inschrijvingen° 2017 : 
 

Op dit moment is alles on-hold gezet omdat de Vlaamse overheid de voorrangsperiodes voor 
alle Vlaamse scholen gelijk wil stellen en deze zijn op heden nog niet gekend. 
Communicatie hierrond wordt op de schoolwebsite geplaatst. 

  
8. Nascholingen & prioriteiten schooljaar 2018-2019  : 
 
 Het uitgebreide nascholings-en prioriteitenplan zoals goedgekeurd in juni wordt aan de 
 leden van de vergadering bezorgd. 
 
9.  Varia : 
 
 Juf Christiane gaat per 1 november 2018 met pensioen. Haar mandaat wordt opengesteld  
 naar de collega’s toe. 
 
 De schoolwebsite is vernieuwd. 
 
 

Volgende vergadering dinsdag 19.02.2019 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 


