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Verslag schoolraad 

Datum: 04/06/2018 

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

 

1. Goedkeuring vorig verslag: ok 

 

2. Vakantieopvang 

a. Laatste 2 weken volzet, andere weken nog 3 tot 4 plaatsen 

b. Veel nieuwe kinderen 

 

3. MPI ’t Craeneveld 

2 jaar geleden mochten alle kinderen naar het internaat, ook van andere scholen. Nu mag 

dit niet meer. Wij hadden een aantal kinderen die opteerden voor het internaat maar bij 

ons naar school willen blijven komen, dit geeft nu problemen. 

 

4. Lokale vrije dagen en pedagogische studiedagen 2018-2019 

a. Samen met alle scholen BO 

b. 1 oktober 2018 en 8 februari 2019 

c. Pedagogische studiedagen: elke school neemt 1 dag en een halve dag. In het 

gewoon onderwijs verandert het leerplanconcept in ZILL, scholen voor 

buitengewoon onderwijs zijn niet verplicht dit te volgen omdat wij decretaal 

verplicht zijn te werken met handelingsplanning en de ontwikkelingsdoelen. 

KBO wil graag 1 pedagogische studiedag met alle scholen samen ifv ZILL: 1 oktober 

2018. Onze algemeen directeur denkt nog na of wij, KBO Levensblij, ook aan deze 

studiedag moeten deelnemen.  

 

5. Lestijden- en urenpakket 2018 – 2019 

a. 225 lestijden, ong 30 meer dan dit schooljaar 

b. 6 klassen met elk 35 lestijden, 210 lestijden, Theoretisch gezien kunnen we ook 7 

klassen maken, dan heeft elke klas 29 lestijden zoals dit schooljaar. 

c. Bewegingsopvoeding: 15 lestijden 

d. Urenpakket: LOC- afspraken: elke discipline tussen de 17.5% en 22.5% van de 

beschikbare eenheden (25E en 32E) 

e. 144 paramedische eenheden 

i. Ortho: 40E 

ii. Logo: 36E 

iii. Ergo: 37E (2E): Niet organieke uren weder tewerkgesteld in de eigen school, 

geen effect op pensioen en anciënniteit. 

iv. Kine: 32E 

v. KV: 34E  
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6. Wijzigingen schoolreglement 

a. Schoolbestuur: 2 leden gestopt, 2 nieuwe leden, geen adressen meer, wel een 

algemeen contactadres 

b. Personeelsgegevens 

c. Begin- en einduren: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag tot 15.55u en woensdag 

tot 11.25u (nog met schoolteam te bespreken) 

d. Data vakanties 

e. Nieuwe tekst van het CLB 

f. Gegevens ondersteuningsnetwerk 

g. Contactgegevens Commissie Leerlingenrechten & Commissie Zorgvuldig Bestuur 

h. Schoolveranderingen (onder voorbehoud) 

i. Een- of meerdaagse schooluitstappen 

j. Getuigschriften 

k. Privacy (GDPR) 

Indien er nog wijzigingen zijn, brengt Wim iedereen via mail op de hoogte. 

 

 

7. Voorbije activiteiten 

a. Quiz: heel geslaagd. Moeten we met meerdere schermen werken? 53 ploegen, wel 

nog 6 afzeggingen, ook de dag zelf. Volgende editie 26/04/2018 

b. Eetfestijn: Heel goede traiteur. Prijs/kwaliteit ligt dit heel goed. Volgende editie 

28/04/2018 

c. 50 jaar Levensblij: Kristophe had meer volk verwacht. Het gevoel is er dat je altijd 

dezelfde mensen tegenkomt. Er waren tussen de 350 en 400 mensen. Het was een 

gezellige drukte. Hoe is het concept ervaren? Ideaal opzet. Mooie tentoonstelling! 

Er was wel heel weinig beschutting voor de zon. Momenteel worden een aantal 

praktische zaken bekeken om meer beschutting te voorzien. ’s Avonds was heel 

aangenaam, pakkend. (Wat Louis verteld heeft, zou ergens in boekvorm moeten 

kunnen worden gegoten…) De spreker na het officiële gedeelte: bevlogen! Na het 

eerste gedeelte had het misschien mogen stoppen. Dit moet ook nog bij het 

personeel bevraagd worden.  

d. Communie: Dank aan Jurgen dat de kapel in goede staat was op het moment van 

de communie. De winterkapel was nipt, maar het was wel een gezellig mooi 

moment. De volgende communie zal wellicht niet meer in de kerk zijn van St-Jozef.  

8. Varia 

a) Het verkeer wordt opgehouden door de bussen die hier aan de school staan te 

wachten voor de kinderen. Verkeerstechnisch loopt het heel moeilijk. De 

bloembakken zorgen er wel voor dat het verkeer traag passeert. Ook andere opties 

zijn bekeken om de bussen ergens anders te laten stoppen maar dit is niet 

mogelijk. 

b) Katrien is bevallen van Marcel! Proficiat! 

c) Data voor volgend schooljaar: (onder voorbehoud, voorleggen aan Kelly) 

a. Maandag  22/10/2018 

b. Maandag 21/01/2019 

c. Donderdag 20/06/2019 

 

 

 


