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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  22 april 2021 om 18u via Microsoft Teams 

Aanwezig  :  Muhammet Oktay (schepen) 

  Inge Baute, Lieve Gijbels, An Lemmens, Bart Vanbriel (afvaardiging personeel) 

  Johan Haest (i.v.v. Luc Frederix), Eveline Leurs, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs 

gemeentelijke scholen) 

Mark Lens, Sandra Ruzzini (afvaardiging ouders)  

Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap) 

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester) 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

 
Agenda: 
1. Kennismakingsronde 
2. Goedkeuring verslag 22 maart 2021 
3. Vastleggen voorzitterschap 
4. Aanduiden secretaris 
5. Bespreking en goedkeuring huishoudelijk reglement 
6. Medezeggenschapscollege 
7. Afspraken i.v.m. infrastructurele en administratieve ondersteuning door het schoolbestuur 
8. Overleg i.v.m. het schoolreglement van de gemeentelijke scholen 
9. Overleg i.v.m. het tariefreglement van de gemeentelijke scholen 
10. Varia 
11. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad  
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 22 april 2021 

 
1. Kennismakingsronde 

Alle leden stellen zich kort voor. 
 

2. Goedkeuring verslag 22 maart 2021 
- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. 
- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

3. Vastleggen voorzitterschap 
- Ines vraagt of er kandidaten zijn om het voorzitterschap op te nemen. Mevrouw Lieve Gijbels zou de 

komende 4 jaar voorzitter willen zijn als er geen andere kandidaten zijn. De overige leden stemmen 
hiermee in. 

- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om mevrouw Lieve Gijbels aan te stellen als voorzitter 
van de schoolraad van de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren voor de komende vier jaar. 

 
4. Aanduiden secretaris 

- Het voorstel is om mevrouw Ines Calcagnile terug aan te stellen als secretaris van de schoolraad voor de 
komende 4 jaar.  

- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om mevrouw Ines Calcagnile aan te stellen als 
secretaris van de schoolraad van de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren voor de komende 
4 jaar. 
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5. Bespreking en goedkeuring huishoudelijk reglement 
- Het voorstel van het huishoudelijk reglement van de schoolraad werd meegestuurd met de uitnodiging 

van deze vergadering. 
- Ines overloopt de wijzigingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
- Besluit: De schoolraad keurt het huishoudelijk reglement van de schoolraad goed. 
 

6. Medezeggenschapscollege 
- Ines geeft een korte toelichting i.v.m. de regelgeving. 

Het decreet verplicht dat elke scholengemeenschap een medezeggenschapscollege opricht. In dit 
medezeggenschapscollege zitten dan afgevaardigden van de schoolraden van de scholen van deze 
scholengemeenschap.  
Omdat de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren samen één scholengemeenschap vormen 
en er één schoolraad is voor de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren, kan de schoolraad 
dus fungeren als medezeggenschapscollege. 
De schoolraad moet hier echter mee akkoord gaan. 

- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om de schoolraad van de gemeentelijke scholen te 
laten fungeren als het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap van de gemeentelijke 
scholen van Houthalen-Helchteren. 

 
7. Afspraken i.v.m. infrastructurele en administratieve ondersteuning door het schoolbestuur 

- Er moeten afspraken vastgelegd worden met het schoolbestuur i.v.m. de infrastructurele en 
administratieve ondersteuning van de schoolraad. Het voorstel is om dezelfde afspraken te hanteren als 
in het verleden, namelijk: 

✓ Het schoolbestuur voorziet lokalen waar de vergaderingen van de schoolraad kunnen 
doorgaan. 

✓ Het schoolbestuur voorziet volgende administratieve ondersteuning:  
▪ het opmaken en versturen van uitnodigingen 
▪ het opmaken en versturen van verslagen. 

✓ Informatieplicht: 
▪ Het schoolbestuur voorziet dat de verslagen van de schoolraad digitaal ter 

beschikking worden gesteld voor het personeel.  
▪ De scholen zullen de verslagen op de schoolwebsites plaatsen zodat de ouders deze 

kunnen raadplegen. 
- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het bovenstaande voorstel i.v.m. de infrastructurele en 

administratieve ondersteuning van de schoolraad door het schoolbestuur. 
 

8. Overleg i.v.m. het schoolreglement van de gemeentelijke scholen 
- Het voorstel van het schoolreglement voor de gemeentelijke scholen werd meegestuurd met de 

uitnodiging van deze vergadering. 
- Ines overloopt de wijzigingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van het schoolreglement voor de gemeentelijke 

scholen voor het schooljaar 2021-2022. 
 

9. Overleg i.v.m. het tariefreglement van de gemeentelijke scholen 
- Het voorstel van het tariefreglement voor de gemeentelijke scholen werd meegestuurd met de 

uitnodiging van deze vergadering. 
- Ines overloopt de wijzigingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de vakantie-en verlofdagen voor de 

gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2021-2022. 
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10. Varia 
- De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan dinsdag 18 mei 2021 om 13u (via Microsoft 

Teams).  
- Martine Vansteenhuyse: De fietsersbond in Houthalen-Helchteren is pas opgestart. Ze willen het 

gebruik van de fiets bevorderen en hiervoor graag samenwerken met de scholen. 
Koen Van de Paer vraagt of de school beroep op de fietsersbond kan doen bij de organisatie van de 
fietsproeven voor de leerlingen van het 6de leerjaar. Martine antwoordt dat dit kan. 

- Mark Lens:  
✓ Lege boterhamdozen: kunnen de scholen helpen om het probleem in kaart te brengen? Er 

wordt afgesproken dat tegen de volgende bijeenkomst de directeurs dit bekijken voor hun 
school.  
Lieve Gijbels merkt op dat er bij haar op school geen of bijna geen leerlingen met een lege 
boterhamdoos naar school komen, maar dat er wel regelmatig een probleem is met de inhoud 
van de boterhamdoos. Vaak hebben leerlingen ongezonde maaltijden mee naar school (bijv. 
koffiekoeken, …). 

✓ Maximum schoolfactuur: Kan er nagekeken worden of er leerlingen niet deelnemen aan 
uitstappen omwille van de kostprijs? De scholen willen hier graag aan meewerken maar 
merken op dat er dit schooljaar bijna geen uitstappen hebben plaatsgevonden. Er wordt 
afgesproken om dit volgend schooljaar te bekijken als er terug meer uitstappen kunnen 
plaatsvinden. 

 
11. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad 

Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door voorzitter Lieve Gijbels en secretaris 
Ines Calcagnile 


