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Verslag van :  Schoolraad 

Datum  :  20 januari 2022 om 9u via Microsoft Teams 

Aanwezig  :  Muhammet Oktay (schepen), 

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

  Johan Haest, Luc Frederix, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke scholen) 

Mark Lens, Sandra Ruzzini (afvaardiging ouders)  

Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap) 

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester),  

  Eveline Leurs (directeur) 

Opgesteld door  :  Ines Calcagnile (secretaris) 

 

 

 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 28 september 2021 
2. Overleg i.v.m. de tijdlijn van het aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2022-2023  
3. Overleg i.v.m. de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2022-2023 
4. Varia 
5. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad  
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 20 januari 2022 

 
1. Goedkeuring verslag 28 september 2021 

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

2. Overleg i.v.m. de tijdlijn van het aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2022-2023  
- Iedereen heeft het voorstel van de tijdlijn voor het aanmelden/inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 

ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.   
- Ines overloopt de tijdlijn. 
- Niemand heeft opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de tijdlijn voor het aanmelden/inschrijven 

voor het schooljaar 2022-2023.  
 

3. Overleg i.v.m. de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2022-
2023 
- Dit agendapunt werd als extra punt toegevoegd omdat alle scholen hun voorstellen klaar hebben en we 

dan in maart de schoolraad niet opnieuw moeten bijeenroepen. 
- Het voorstel van de vakantie-en verlofdagen voor de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2022-

2023 werd naar alle leden verstuurd. 
- Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.  
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de vakantie-en verlofdagen voor de 

gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2022-2023. 
 

4. Varia 
- De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan donderdag 5 mei 2022 om 9u (via Microsoft 

Teams of NAC afhankelijk van de geldende Corona-maatregelen).  
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- Laptops voor kansarme gezinnen (Mark Lens) 
We hebben intussen met Ondernemers Voor een Warm België heel wat laptops ingezameld. We 
hebben er 75 voorzien voor kwetsbare gezinnen/kinderen in Houthalen-Helchteren. Als er scholen zijn 
die laptops nodig hebben voor kwetsbare kinderen kunnen deze om de site aangevraagd worden. Voor 
deze refurbished laptops hebben we de financiële middelen al verzameld en is er geen extra kost. 
Ines vraagt of deze laptops kaderen in de overeenkomst die werd afgesloten met het gemeentebestuur 
van Houthalen-Helchteren? In de overeenkomst staat dat de laptops zouden verdeeld worden via het 
OCMW/sociaal huis en het team preventieve gezinsondersteuning het aanspreekpunt zou zijn naar 
‘Ondernemers voor een Warm België’. De laptops zouden voorzien worden van een servicepakket en 
goedkope internetabonnementen al dan niet met financiële steun via het OCMW.  
Mark antwoordt dat hij denkt dat dit niet het geval is en het om een misverstand gaat.  
 
Afspraken: 

✓ Er wordt afgesproken dat Mark contact opneemt met Erik Vangeneugden. 
 

- Fietsexamen school ’t Centrum (Johan Haest) 
Johan vraagt of de fietsersbond hulp kan bieden bij de organisatie van het fietsexamen op 6 mei 2022. 
Martine Vansteenhuyse vraagt om de concrete vragen te mailen naar haar. 
 

- Bevraging scholen i.v.m. hoe worden leerlingen gestimuleerd om met  de fiets naar school te komen 
(Martine Vansteenhuyse) 
De fietsersbond is de afgelopen maanden een kijkje gaan nemen in de scholen om na te gaan hoeveel 
leerlingen met de fiets naar school komen. Men stelde vast dat weinig leerlingen in Houthalen-
Helchteren met de fiets naar school komen. Er is ook overleg geweest met het gemeentebestuur. Op dit 
moment is er nog niet veel actie ondernomen in kader van Route2School door het gemeentebestuur. 
Graag zou Martine de scholen bevragen hoe leerlingen op dit moment gestimuleerd worden om met de 
fiets naar school te komen. De fietsersbond wil graag samenwerken met de scholen. 
 
De Griffel 
In het verleden heeft de school verschillende acties/initiatieven ondernomen om de leerlingen te 
stimuleren om met de fiets/te voet naar school te komen zoals: 

✓ Beloningen/prijzen 
✓ Autovrije week 
✓ Verkeerseducatie tijdens de lessen. 

De school stelt vast dat tijdens deze acties de kinderen meer met de fiets naar school komen.  De 
mentaliteit van de ouders is veranderd. De ouders ervaren de schoolroutes als te onveilig. In de 
toekomst plant het gemeentebestuur ingrepen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te 
verhogen. 
 
De Lakerberg 
In onze school komen redelijk veel leerlingen met de fiets/te voet naar school, maar dit is 
weersafhankelijk. 
De school heeft in het verleden ook een aantal acties ondernomen, zoals: 

✓ Verkeerseducatie tijdens de lessen 
✓ Schooluitstappen 4de, 5de en 6de leerjaar gebeuren met de fiets indien mogelijk. 

Problemen: 
✓ Veel kinderen zijn te onzeker op de fiets omdat ouders te weinig oefenen met fietsen met hun 

kind(eren) op de openbare weg. 
✓ Gevaarlijke schoolroutes (Grote Baan, Herebaan Oost-West, Weg naar Zwartberg) 
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’t Centrum  
De school onderneemt acties om het fietsen te stimuleren zoals: 

✓ De kleuters mogen hun fiets/step meebrengen naar school. Dinsdag en donderdag mogen ze 
oefenen op de speelplaats. De school stelt vast dat heel wat ouders de fietsen gewoon 
permanent op school laten staan.  

✓ Verkeerseducatie tijdens de lessen 
✓ Schooluitstappen 4de, 5de en 6de leerjaar gebeuren met de fiets indien mogelijk.  
✓ De fietsen zijn vaak slecht in orde.  
✓ Er zijn ook veel leerlingen (50 à 60) die met de schoolbus naar school komen. 

 
Martine geeft mee dat er een fietsbieb is de eerste zaterdag van de maand. Elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur. (Locatie = Vrije Basisschool Meulenberg, Saviostraat 37, 3530 Houthalen-
Helchteren) 
 

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

 
 

 


