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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  18 mei 2021 om 13u via Microsoft Teams 

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

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

scholen) 

Mark Lens, Sandra Ruzzini (afvaardiging ouders)  

Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap) 

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen), An Lemmens (afvaardiging 

personeel), William Theys (directeur) 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 22 april 2021 
2. Overleg i.v.m. de infobrochures van de gemeentelijke scholen 2021-2022 
3. Overleg i.v.m. de meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Griffel, De 

Lakerberg en ’t Centrum 
4. Overleg i.v.m. deelname en afspraken aan het samenwerkingsplatform ‘lerarenplatform’ van de 

gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2021-2022 
5. Overleg i.v.m. aanwending van de lestijdenpakketten, de lestijden aannvangsbegeleiding en de 

puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de puntenenveloppe zorg en de stimulus van de 
scholengemeenschap en de aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2021-2022 

6. Ter kennisgeving: overzicht extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2020-
2021 

7. Varia 
8. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad  
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 18 mei 2021 

 
1. Goedkeuring verslag 22 april 2021 

- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. 
- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

2. Overleg i.v.m. de infobrochures van de gemeentelijke scholen 2021-2022 
- De voorstellen van de infobrochure van de gemeentelijke scholen werden meegestuurd met de 

uitnodiging van deze vergadering. 
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
- Besluit: De schoolraad keurt de infobrochures van de gemeentelijke scholen goed. 
 

3. Overleg i.v.m. de meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Griffel, De 
Lakerberg en ’t Centrum 
- Iedereen heeft de voorstellen van de meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen 

De Griffel, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2021-2022 ontvangen samen met de 
uitnodiging van deze vergadering.   

- Niemand heeft opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met de voorstellen van de meerdaagse extra-murosactiviteiten  

van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2021-2022.  
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4. Overleg i.v.m. deelname en afspraken aan het samenwerkingsplatform ‘lerarenplatform’ van de 
gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2021-2022 
- Afspraken: 

✓ Samenstelling: de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren 
✓ Ingerichte ambten: onderwijzer en kleuteronderwijzer 
✓ Aantal en verdeling lestijden: nog niet gekend 
✓ Tijdens de periodes waarin het personeelslid niet kan worden ingezet voor reguliere 

vervangingen in het lerarenplatform, wordt het personeelslid op basis van zijn 
bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken. Binnen onze 
scholengemeenschap zien wij de zinvolle pedagogische taken als volgt:  

▪ occasioneel lesgeven (klasovernames bij klassenraden, MDO’s (= Multi Disciplinair 
Overleg), gesprekken met ouders, individuele navormingen, enz.…) 

▪ co-teaching (miniklasje organiseren in klassen, klasinterne zorg, …) 
▪ peer learning 
▪ niet-reguliere vervangingen 
▪ klasexterne zorg voor leerlingen organiseren (taakklas,…) 
▪ Kangoeroeklas (voor de hoogbegaafde leerlingen) organiseren en hiervoor bruikbare 

materialen ontwikkelen 
▪ voor bepaalde leerlingen een individueel zorgtraject uitwerken (handelings- en 

evaluatieplannen opstellen) 
▪ ontwikkelen en gebruiken van passende didactische materialen 
▪ een remediëringsplan opstellen aan de hand van een foutenanalyse 
▪ uitwerken en ondersteunen van allerhande projecten (bijzondere week, dikke truien - 

dag, zware boekentassen, EHBO- klasje,…). 
- Opmerkingen: 

✓ Het is niet zeker of het samenwerkingsplatform ‘Lerarenplatform’ verlengd wordt. Verder zijn 
het aantal lestijden nog niet bekend. We wachten de regelgeving hieromtrent verder af, maar 
willen voorbereid zijn als het lerarenplatform verlengd wordt. 

- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met de deelname aan en de afspraken van het 
samenwerkingsplatform lerarenplatform voor het schooljaar 2021-2022. 

 
5. Overleg i.v.m. aanwending van de lestijdenpakketten, de lestijden aannvangsbegeleiding en de 

puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de puntenenveloppe zorg en de stimulus van de 
scholengemeenschap en de aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2021-2022 
- De voorstellen werden meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. 
- Opmerkingen: 

✓ De lestijden aanvangsbegeleiding zijn nog niet bekend. In de voorstellen hebben we rekening 
gehouden met de te verwachten lestijden aanvangsbegeleiding. 

- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de aanwending van de lestijdenpakketten, de 
lestijden aannvangsbegeleiding en de puntenenveloppen van de gemeentelijke scholen en de 
puntenenveloppe zorg en de stimulus van de scholengemeenschap en de aankoop uren 
beleidsondersteuning voor het schooljaar 2021-2022. 

 
6. Ter kennisgeving: overzicht extra-murosactiviteiten gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2020-

2021 
- De overzichten van de extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen werden meegestuurd met 

de uitnodiging van deze vergadering. 
- Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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7. Varia 
- De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan dinsdag 28 september 2021 om 9u (via 

Microsoft Teams of effectieve vergadering afhankelijk van de geldende Corona-maatregelen).  
- Lege boterhamdozen: ervaringen in de gemeentelijke scholen.  

De leerkrachten hebben de afgelopen weken geen lege boterhamdozen vastgesteld bij de leerlingen. 
Wel zijn niet alle boterhamdozen gezond gevuld (koffiekoeken, overschotten avondeten, gefrituurd 
eten, …). Soms wordt er ook te veel meegegeven aan de leerlingen. Er zijn ook ouders die hun best 
doen om de boterhamdozen van hun kinderen gezond te vullen met boeterhammen, groenten, fruit, 
nootjes, … en kiezen voor boterhamdozen met verschillende vakjes. 

- Martine Vansteenhuyse: De fietsersbond wil in de periode juni-september registreren met welk 
vervoermiddel de leerlingen naar school komen. Ze vraagt hiervoor de medewerking van de scholen.  
In ’t Centrum heeft de wijkagent hiervan al een inventaris opgemaakt. Ook is er een route-to-school van 
de provincie Limburg waaraan de scholen en het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren hebben 
aan meegewerkt. 
 

8. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad 
Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door voorzitter Lieve Gijbels en secretaris 
Ines Calcagnile 
 

 
 

 


