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1. Lestijdenpakket schooljaar 2022-2023 

Het lestijdenpakket en de verschillende puntenenveloppes worden overlopen. 

Er zijn 3 grote potten:  

1. Puntenenveloppe vanuit het ministerie:  
o lestijden voor onderwijzend personeel: 

 lestijden volgens de schalen: Kloosterstraat telt terug op 1 februari, dit is dus 
definitief, maar Lemberge/Bergwegel telt nog 3 jaar op 1 oktober, dus dit is een 
prognose 

 aanvullende lestijden: 
godsdienst/zedenleer: blijven gelijk, 
anderstalige nieuwkomers: voorlopig nog geen grote instroom 
lerarenplatform: tot nu toe nog geen uren gekregen, meestal is dit begin juli 
samen school maken: de vakbondsverantwoordelijken worden een aantal uren 
klasvrij gemaakt om hun vakbondstaken te doen 
kerntaken: bedoeld om de taken van de leerkrachten lichter te maken, 8/24 om 
50 leerkrachten te helpen, dus nog bekijken hoe we dit zinvol inzetten 

 SES-lestijden: bijna ongewijzigd 
o lestijden voor paramedisch personeel: veel meer dan vorig jaar, doordat er punten 

bijgestoken zijn 
o administratie en zorg: ook meer dan vorig jaar. Er zijn 14 punten over voor administratie, 

die gaan ingezet worden op beleidsondersteuning, dit zijn 6/36 
o ICT-coördinator: 23/36 voor beide scholen 

2. Puntenenveloppe op niveau van scholengemeenschap: stimuluspunten die op onze school 
aangewend zullen worden voor zorg en ICT 

3. Puntenenveloppe die we vragen aan het schoolbestuur: 



o 9/24 omdat de uren voor wegwerken leerachterstand niet meer verlengd wordt: dit zal 
in elke graad ingezet worden door een zorgcoördinator die ook halftijds zorgleerkracht is 

o 12/24 voor de leescoach die we nu wel degelijk willen inzetten op elke afdeling 
o 85u voor de toezichters, waarvan 4u Vlerkopvang 
o 8/36 voor de ICT-coördinator zodat hij in totaal een voltijds heeft 

De schoolstructuur en alle klassen worden behouden. De derde peuter/eerste kleuterklas in de 
Kloosterstraat zal in de loop van het schooljaar zeker moeten ingericht worden. Hier kunnen we 
gelukkig rekenen op de gemeente om de periode tussen het oprichten van het klasje en het aantal 
instaplestijden die we krijgen vanuit het ministerie te overbruggen. 

 

2. Wijzigingen schoolreglement en afsprakennota 

Begin mei krijgen we telkens door van OVSG wat we moeten aanvullen en/of wijzigen in ons 
schoolreglement en afsprakennota. 

De wijzigingen in het schoolreglement en de afsprakennota worden overlopen. 

Opmerkingen en denkpistes die besproken worden: 

De verplichte aankoop van turnt-shirts zal herbekeken worden. De denkpiste is een soort hesjes 
aankopen om dan aan te doen op de scholenveldloop en andere uitstappen. 

De prijs van de schoolmaaltijden gaat dan toch omhoog volgend schooljaar: kleuter was 2,27 euro en 
wordt 2,66 euro. Voor het lager was het 2,49 euro en nu wordt het 2,87 euro. De soep gaat van 45 
cent naar 48 cent. Dit komt toch op een prijsstijging van 20%. 

De minimumleeftijd voor het behalen van een getuigschrift is eruit gehaald. Er moet vooral goed 
gemotiveerd worden waarom er wel of geen getuigschrift behaald wordt. Vaak wordt er gewacht tot 
het zesde leerjaar om tegen een kind te zeggen het gaat niet, je krijgt geen getuigschrift, je moet naar 
de B-stroom. Dit zou volgend jaar terug veranderen: nu kunnen kinderen met een getuigschrift enkel 
naar de A-stroom. 

In de afsprakennota is er sprake van een taalbad en een taalintegratietraject. Dit is allemaal heel mooi 
voorgesteld, maar het is niet dat we daar plots de middelen voor hebben. 

 

3. Schoolkalender 2022-2023 

Pedagogische studiedagen liggen vast op woensdag 19 oktober en vrijdag 17 maart 
Facultatieve verlofdagen liggen op maandag 26 september en vrijdag 3 februari 
 
De opmerking komt dat het jammer is dat er een klasvrije dag in de winter ligt, omdat er in de winter 
bijna niets open is om met de kinderen naar toe te gaan. 

 



4. Samenstelling schoolraad 

Björn stopt. Het is jammer dat hij niet aanwezig is, want we gingen hem in de bloemetjes zetten na die 
jarenlange inzet.  

Wie volgt Björn op in de Kloosterstraat?  

Els denkt er ook aan om te stoppen voor de Bergwegel. Haar dochter gaat nu naar het zesde leerjaar 
en ze vindt dat ze geen goede vertegenwoordiger meer is voor de volledige afdeling, want ze heeft 
geen contacten meer met de ouders van de jongere kinderen.  

Sylvia blijft in de schoolraad voor Lemberge. Ze zou wel graag hebben dat er meer ouders naar de 
ouderraad zouden komen. 

Zowel Els als Björn zijn geen voorstander om de ouderraad en schoolraad op dezelfde moment te laten 
doorgaan. Dit is goed voor als alles vlekkeloos verloopt, maar als er zware punten op de agenda staan, 
kan de ouderraad de achterban niet raadplegen. De directie is er wel voorstander voor, omdat ze het 
gevoel hebben dat het tweemaal exact hetzelfde is. Het voorstel van Sylvia is dat de datums vastgelegd 
worden en de ouderraad telkens een week voor de schoolraad zal plaats vinden. Indien er geen punten 
op staan die moeten besproken worden in de ouderraad, is het misschien niet nodig dat de ouderraad 
samen komt en kunnen de vertegenwoordigers rechtstreeks naar de schoolraad gaan. 

Leerkracht voor de Kloosterstraat blijft Mieke De Baets 

Leerkracht voor de Bergwegel zal Evelien Van de Voorde worden 

Leerkracht voor Lemberge zal Jessica Vonck worden 

 

5. Participatietraject nieuwbouw Kloosterstraat 

We hebben subsidie gekregen voor een nieuwbouw midden blok en voor renovatie van de oude blok 
van het lager. 

Eind volgend schooljaar moeten de plannen klaar zijn. De timing en deadline zijn vrij strak. 

Speelplein volgende zomer komt niet in het gevaar, voor de paasvakantie en de zomer erop zullen ze 
moeten op zoek gaan naar een andere locatie of kijken wat haalbaar is en wat niet. 

Hoe zien we het om hier ouders in te betrekken? Misschien met een paar standjes waar kinderen en 
ouders aantonen wat zij willen. 

Op de eerste schoolraad van volgend schooljaar zal Geertrui ook een uiteenzetting komen geven. 

 

6. Varia 

De communicatie naar de ouders over de schoolstructuur voor volgend schooljaar werd reeds vorige 
week verstuurd, maar nu moeten we reeds een wijziging doorvoeren doordat er een vast benoemde 
leerkracht, die dit jaar op een andere school aangesteld was, terug komt volgend schooljaar. De 
vroege communicatie naar de ouders werd als positief ervaren door de ouders. 

De vergadering wordt gesloten. 


