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Verslag schoolraad 

Datum: 19/06/2017 

Aanwezig: Kristophe Thijs, Kelley Hessens, Wim Van Nieuwenhuize, Katrien Saerens, Ellen De Smet, 

Jurgen Ardaen, Helga Colpaert 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Unaniem goedgekeurd 

 

2. Voorstelling (nieuwe) leden schoolraad 

 

3. Voorstellen wijzigingen schoolreglement 

In het schoolreglement staan heel wat zaken die wettelijk bepaald zijn. Er zijn lichte 

wijzigingen vanuit de overheid. 

Vanuit KBO zijn er twee wijzigingen. Op het directieteam zijn er 2 goedgekeurd.  

• De prijzen van de middagmalen stijgen met 0.25 euro. Voor de kleuters komt dit op 

2.75euro en voor de lagere schoolkinderen op 3.25euro. Hoe zit het met de 

kwaliteit van het eten? Er is een overeenkomst dat er een grote variatie is met het 

aanbod van het vlees en in groenten.  Het kan altijd beter maar dit is een goede 

traiteur. Prijs kwaliteit is dit ok.  

• Wanbetalers. In Levensblij worden wij hier heel beperkt mee geconfronteerd. In 

het schoolreglement moet komen dat er, vanaf een eerste rappel, een 

administratieve kost kan komen vanaf 5 euro. Bij een tweede rappel is dit 

standaard. Wij blijven met onze 1 of 2 gezinnen die het moeilijk hebben in 

communicatie gaan en zullen dit niet doen.  

Is het een optie om mensen te stimuleren met domiciliëring? Zeker, maar ook 

wanneer er geen geld is, lukt dit ook niet. 

De school volgt dit van kortbij op.  

De school voert ook een beleid om ouders tegemoet te komen. Vb voor de 

schoolreis wordt een sponsoring aangewend om de bus te betalen.  

Aangezien de school een schoolraad heeft moeten de namen van de leden gepubliceerd 

worden. 

Personeelsformatie zal ook nog gewijzigd worden. Begin juli wordt dit doorgestuurd.  

 

4. Aanwenden lestijden- en urenpakket 

We tellen 3 leerlingen minder op 1 februari 2017. We dalen 11 lestijden, een halftijds 

ambt. 

We verliezen 1 leerling voor de therapeuten, een daling van 3 para- eenheden. 

192 lestijden: 12 lestijden lichamelijke opvoeding, oprichting van 6 klassen met ongeveer 8 

a 9 uren ondersteuning. De kleinste klas telt 7 kinderen, de grootste klas telt er 10. 
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We hebben meer kinderen dan geteld op 1 februari. Dit zal ongeveer 10% zijn. We 

proberen afwijkingsuren aan te vragen. Dit moet gebeuren voor 15 september 2017. Op 5 

oktober weten we of er afwijkingsuren worden toegekend aan onze school. 

113 paramedische eenheden: We hebben de afspraak: over de 5 disciplines op school 

wordt het pakket evenredig verdeeld. Het is een LOK-afspraak dat de verdeling tussen de 

17.5% en 22.5% ligt. Op onze school zijn er 2 ergotherapeuten vast benoemd. Echter 

hebben wij te weinig uren om hen allebei aan het werk te houden. In het Katholiek 

buitengewoon onderwijs zijn wij de enige school waar er ergotherapie wordt aangeboden. 

Hierdoor kan juf Marijke toch haar uren ergo, extra presteren op het aantal uren dat wij 

krijgen van de overheid. 

Kinderverzorging, logo, kine: percentages worden behouden, rekening houden met 

verlofaanvragen van de collega’s. 

Ortho: De ergotherapeuten gaan, op papier, naar minder gepresteerde uren waardoor er 

ruimte komt om de orthopedagoog fulltime op school te hebben. De regeling voor het 

tewerkstellen van de ergotherapeuten is hierboven uitgelegd.  De orthopedagoog is 

fulltime op school: 4/5 op school, aangevuld met betrokkenheid opstart rechtstreeks 

toegankelijke hulp, MFC, vakantieopvang. 

 

Ondersteuningsnetwerk: Dit schooljaar had KBO Levensblij 12 personeelsleden in het 

gewoon onderwijs met als doel: meer kinderen met beperkingen in het gewoon onderwijs 

te ondersteunen..  

GON-ION-(verslag CLB) waarborgregeling: velen kregen ondersteuning vanuit een van deze 

instanties, anderen niet. 

Vanuit het ondersteuningsnetwerk kan er ondersteuning geboden worden in het gewoon 

en buitengewoon onderwijs, aan alle kinderen met een verslag of een gemotiveerd verslag 

M-decreet. Begin juli kennen we de middelen over hoeveel we kunnen inzetten. Het 

zorglokket neemt de aanmelding op zich. De personen van het zorgloket bekijken de 

zorgvraag en kijken welke personen worden uitgestuurd. Regio Vlaamse Ardennen heeft 85 

scholen, basis en secundair onderwijs. KBO Levensblij kreeg vroeger de middelen om dit te 

organiseren. Wordt dit opnieuw aan 1 school toegekend of aan alle scholen buitengewoon 

onderwijs? Dit is nog een grote vraag.  

 

In het beroeps secundair is het M- decreet goed voelbaar. Besparingsmaatregel? In functie 

van het kind? Ook in het gewoon onderwijs wordt er met grote vragen naar de vernieuwing 

gekeken, worden vragen gesteld. 

 

5. Planning data lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen 

- Verplichte pedagogische studiedag godsdienst, om de 3 jaar. Indien we samenwerken 

met De Horizon, 21 maart. 

- 29 september, afgesproken met busvervoer dat alle kinderen buitengewoon onderwijs 

(kinderen recht op gratis busvervoer, ouders kunnen kind zelf brengen met vergoeding) 

- Maandag 30 april wordt de brug gemaakt met 1 mei 

We proberen deze data te publiceren in het schoolkrantje van einde schooljaar. 

 

6. Stand van zaken schoolzwemmen 

Het schoolbestuur heeft beslist om tot het einde van het schooljaar niet meer te 

zwemmen. 



   
 

   
 

KBO werkgroep sport zijn begin maart in contact proberen te treden met SportOase om 

begin mei op een goede manier te kunnen starten. Overgang kon moeilijk voorbereid 

worden.  

Schoolzwemmen: enkel in zwembanen, maar een groot deel van onze groep kan niet 

zwemmen. Wij willen eigenlijk met onze kinderen in het peuterbad. Redders konden dit 

niet toelaten, anders 3.5euro.  

Aspect veiligheid: als je zwemt in baan 3 kan je maar moeilijk uit het zwembad klimmen 

want de trapjes hangen enkel aan de buitenbanen. Kinderen uit 1ste, 2de leerjaar kunnen 

niet zelfstandig uit het zwembad. 

Alle betrokkenen (schepenen) waren op de hoogte van al onze grieven. Hier kregen we 

geen gehoor. Veel personen waren dus ontevreden.  

Media krijgt hier gehoor van, zeker wanneer ons schoolbestuur beslist om 2000 kinderen 

niet meer te laten zwemmen. 

Overgang is een beetje een teleurstelling. 

Het is ook een probleem dat het zwembad open zal zijn voor publiek wanneer het 

schoolzwemmen is. 

Elke school van buitengewoon onderwijs mag in overleg gaan met manager. 

Dit zwembad van SportOase is het eerste dat niet beschikt over een zwembad van 12 op 15 

meter met verstelbare bodem. 

Deze morgen constructief overleg met Freya Neyt, Wim, Niels, Isaura Van Lancker, Miguel 

Schauwaert…: recreatiebad, peuterbad, zwembanen. Peuterbad ok zonder meerprijs, als 

andere klassen in een baan kunnen maar we kunnen de bodem niet aanpassen mag 

recreatiebad gebruikt worden. Er kan ook gedifferentieerd worden. Dit zal naar de 

bezoekers geafficheerd worden. De kleedkamers boven mogen gebruikt worden. 

Badmutsen: aantal kinderen die dit niet verdragen, wordt aanvaard. Op 25 augustus 

opnieuw een grote vergadering. Vanaf 11 september willen we opnieuw zwemmen. 

Interne noodprocedure wordt niet vrijgegeven.  

Voor onze kinderen blijft een heel zinvolle en leerrijke activiteit. 

 

7. Varia 

- Vrijdag 23/06/2017 evacuatieoefening 

- Mooi filmpje, fotoalbum op de website is heel handig, mooie reflectie. Wim zal een 

nieuw filmpje maken: dit was 2016-2017 

 

8. Planning volgend schooljaar 

- Maandag 9 oktober 2017  

- Maandag 22 januari 2018 

 

9. Rondleiding schoolgebouw 


