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Verslag schoolraad 

Datum: 22/10/2018 

Aanwezig: Kristophe Thijs, Wim Van Nieuwenhuize, Ellen De Smet, Helga Colpaert 

• Goedkeuring vorig verslag: ok 

• Schoolreglement 2018-2019: 

o Overlopen schoolreglement: geen opmerkingen 

o Privacy: grote verandering met vorig schooljaar! Leerkrachten moeten per kind 

bijhouden waar de kinderen mogen op worden afgebeeld. 

• Personeelsformatie & lestijdenpakket: 

o Zie overzicht, foto’s zie website 

o Eind juni toch gekozen voor 7 klassen 

o KBO Levensblij is de enige school binnen KBO die ergo inricht. De andere BO 

scholen niet. Beide ergo’s zijn benoemd. Dus moeten ze werk krijgen volgens hun 

benoeming. Indien wij ze niet het aantal uren geven, moeten ze gereaffecteerd 

worden naar een andere school. Echter is er geen andere school die een ergo 

heeft, de regering ‘schenkt’ onze deze uren terug. 

o Lerarenplatform, gestart op 1 oktober: 10 leerkrachten die instaan voor de 

vervangingen binnen KBO. In dit platform zit Cindy Glorieux, heeft al verschillende 

vervangingen gedaan de voorbije jaren. Wij zijn haar ankerschool. Wanneer zij niet 

moet gaan vervangen mag zij in onze school mee ondersteunen. In het 

lerarenplatform zit een diversiteit van leerkrachten. Cindy kan vervangen in het 

kleuter, buitengewoon Type 2, kleuters Kameleon. 

• Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen:  

o M-decreet maakt mogelijk dat kinderen met een verslag of gemotiveerd verslag in 

het gewoon onderwijs blijven. Zij krijgen hiervoor ondersteuning vanuit het 

ondersteuningsnetwerk. Bijna allemaal zijn de personeelsleden administratief aan 

KBO Levensblij gekoppeld, een aantal zijn aan het secundair onderwijs gekoppeld. 

Vergeleken met vorig jaar is het ondersteuningsnetwerk gegroeid (cfr GON-ION). 

De start verliep moeizaam door een verkeerde verdeling van uren door de overheid. 

o Vorige week maandag is het Rekenhof langs geweest. Zij controleren het 

ondersteuningsnetwerk binnen het M-decreet. 

o Regio: Kruishoutem- St Lievenshoutem – Gavere – Kluisbergen – Ronse 

o Er wordt een website gemaakt voor het ondersteuningsnetwerk 

o Expertise in verschillende disciplines  

• Wij hebben dit schooljaar ook een leerling die 2 halve dagen naar KBO St-Jozef gaat. De 

leerling is ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Vanuit het ondersteuningsnetwerk 

kunnen geen uren gegeneerd worden. De scholengemeenschap heeft enkele resturen 

samengelegd zodat er toch wat ondersteuning kan komen. 

• Activiteitenkalender 2018-2019 

o 28 november pedagogische studiedag 
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o 4 december in de namiddag komt Sinterklaas 

o Zaterdag 15 december kerstactiviteit met ouders 

o Vrijdag 21 december gaan schaatsen op de ijspiste op de markt 

o 8 januari: schoolraad 

o 8 februari: lokale verlofdag 

o 12 februari: oudercontact 

o 26 april: Quiz 

o 28 april: Eetfestijn 

o 13-17 mei: bosklas 

o 20 mei: pedagogische studiedag 

o 7 juni: KBO run 

o 25 juni: oudercontact 

• Varia 

o Relatief rustig het schooljaar gestart, wellicht een schooljaar dat wat rustiger kan 

zijn (na 50 jaar, na de verhuis…) 

 


