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Verslag vergadering schoolraad 19.02.2019 in Melsen 
 
Aanwezig : Greet, Raf, Gaby, Nathalie H., Laurence, Lut, Nathalie M. ,Claudine, Carlo 
  
 
Verontschuldigingen :    Jacques, Annelies 
 
 
1. Verwelkoming :   
 

Carlo heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder juf Nathalie die vanaf heden juf 
Christiane zal vervangen als afgevaardigde van de leerkrachten. 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 

Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
3. Verwelkoming nieuw lid : 
 
 Zie punt 1. De leden van de schoolraad gaan akkoord met de instap van Nathalie M. als  
 nieuw lid van de schoolraad. 
 
4. Telling 01.10.2019/leerlingenaantallen : (zie bijlagen) 
  
 Carlo bespreekt het leerlingenaantal op 01.02.2019 en wat de impact hiervoor zal zijn op de te  
 verwachten lestijden voor de organisatie op 1 september 2019. 
 Voor de kleuters geeft dit een stijging in lestijden, voor het lager nagenoeg een status-quo. 
 
 Er wordt ook een overzicht bezorgd van de leerlingenaantallen evolutie vanaf 2013 – 2019. 
 Het is moeilijk hieruit tendenzen af te leiden of conclusies te trekken, aangezien ook de  
 geboortejaren niet allemaal even vruchtbaar zijn.  
 
5. Digitale aanmelding/ inschrijvingen: (zie bijlage) 
  
 Carlo verduidelijkt nog eens de procedure voor het aanmelden en inschrijven vanaf ° 2017. 
 Nieuw is ook dat leerlingen die van school willen veranderen volgend schooljaar eveneens  
 moeten aanmelden om hun plaats te verzekeren. 
 Het document met de procedures zoals gepubliceerd op de schoolwebsite en  

gecommuniceerd naar de ouders, wordt besproken en toegelicht. 
  
 De voorrangscategorieën broer/zus en kinderen personeel konden nog gewoon inschrijven op  
 de school zelf. Na deze voorrangsperiode dienen het aantal ‘vrije’ plaatsen aangepast te 
 worden in het digitaal systeem. 
  
 Vanaf 1 maart (12 uur) tot en met 29 maart (12 uur) kunnen de andere ouders aanmelden via 
 het platform ‘Meldjeaan’. 
 Op 23 april worden de ouders en de school verwittigd van hun verzekerde plaats en 
 ontvangen de ouders een ‘ticket’. 
 Dit ‘ticket’ kunnen ze al dan niet verzilveren door effectief in te schrijven op de school in de  
 periode 06.05-24.05. 
  

6. Capaciteitsbepaling schooljaar 2019-2020 (zie bijlage) 
 
 De cijfers voor de capaciteit moesten vroegers dan anders klaar zijn, daar ze beschikbaar 
 dienden gesteld te worden in het digitaal platform ‘Meldjeaan’. Carlo licht de getallen toe en  
 vraagt alsnog de goedkeuring aan de schoolraad. 
 
7. Varia : 
  
 Greet laat weten dat ze binnenkort een vergadering hebben met het bewonersplatform  
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Schelderode, in de aanwezigheid va enkele schepenen/gemeenteraadsleden. Ze vraagt naar 
opmerkingen vanuit de school die kunnen meegenomen worden naar de vergadering 
hoofdzakelijk m.b.t. mobiliteit en verkeersveiligheid. 
 
Carlo brengt aan : 
 
- Nog meer inzetten (visueel) op nabijheid schoolomgeving 
- Aanvraag om regelmatiger politietoezicht in de schoolomgeving 
 
Mensen kunnen aanvullende punten nog steeds bezorgen bij Greet. 
 

Volgende vergadering dinsdag 18.06.2019 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 


