
 

 

 

 

 

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek 

SCHOOLRAAD 4 juni 2019 

Aanwezig:   
 
An Wouters (schepen van onderwijs) 

Ine Taccoen (ouder Linden) 

Pieter Wijnhoven (ouder Pellenberg) 

Tom Lamproye (ouder Binkom) 

Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 

Evelien Christiaens (leerkracht Linden) 

Kristien Clits (directie Pellenberg) 

Karin Bunckens (directie Linden) 

An Courant (directie Binkom) 

Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 

Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 

Amy Van Goethem (verslag secretariaatsmedewerker) 

 

Verontschuldigd:  

Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 

Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 
 

agendapunten 

1. goedkeuring verslag februari 2019 

2. PWB: uren ten laste van de gemeente 

3. infrastructuur: nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 

4. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging – conclusies) 

5. overkapping zandbak Linden (opvolging) 

6. professionaliseringsbeleid  

7. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

8. aanpassingen schoolreglement en decreet leerlingenbegeleiding  

9. lerarenplatform evaluatie + verderzetting 

10. vernieuwen pedagogisch project  

11. badgesysteem opvang Linden  

12. opvolging communicatie ouderraad Linden  

13. buck-e : polsen naar de interesse van het gemeentebestuur om dit project te steunen voor Linden  

14. data vastleggen voor de schoolraden 2019 - 2020 



1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het verslag 11 februari 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. PWB uren ten laste van de gemeente 

GBS de STip Linden  

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  6 /24  kleuteronderwijs > worden afgelost op 2 maart 2020  

          >  22/24 zorgleerkracht lagere school 

          >  9/24 beleidsondersteuning  

          = 37/24            Vanaf 2 maart 2020 31/24       

 

GBS de STip Binkom 

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  5 /24  kleuteronderwijs + 3/24 van kerst tot krokusvakantie > worden afgelost vanaf de 

paasvakantie (4/24) en vanaf OHH (3/24) 

 >  5/24 zorgleerkracht lagere school 

>  2/36 zorgcoördinator 

          >  1/24 beleidsondersteuning  

          = 11/24      en  2/36     

 

GBS SCHOOL 3212 

TOTAAL ten laste van de gemeente via verrekening van de werkingstoelagen – PWB-uren:    

          >  10 /24  kleuteronderwijs (kleutergym) > VANAF 1 JANUARI  worden afgelost na elke 

instapdag (voorlopig 1LT over in juni 2020 

          >  2/24 Co-teaching 1ste leerjaar lagere school 

 > 12/24 zorgondersteuning lagere school (= 8/24 onderbouw en 4/24 bovenbouw) 

 > 3/24 pedagogische ondersteuning KIVA-project en opvolging doorlichting 

          >  3/24 beleidsondersteuning  

          = 20/24   + 10/24 vanaf januari met afbouw na elke instapdag.      

 



De schoolraad heeft kennis genomen van de pwb uren ten laste van de gemeente en dankt de gemeente 

voor de uitbreiding van de gesubsidieerde lestijden . 

 

3. Infrastructuur: nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 

 

Er werd een extern bureau aangesteld om de  proces- en opvolgingsbegeleiding van het project in goede 

banen te leiden gezien er intern in de gemeente niemand de ruimte heeft om dit op te nemen.  

De ingediende offertes van  het bouwproject komen op het  schepencollege van 11 juni 2019. Hieruit 

wordt de aannemer aangesteld mits de ingediende offerte binnen het budget valt. 

Er zijn nog volop gesprekken gaande voor het gebruik van UZ Leuven om de klassen tijdens de bouw te 

kunnen vestigen in ziekenhuis van Pellenberg. 

 

De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de nieuwbouw Pellenberg 

 

4. Mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging – conclusies) 

 

Bij de rondgang van februari waren er een aantal opmerkingen:  

- geen duidelijke signalisatie om de parking te  bereiken. Na advies van de politie werden de nodige 
signalisatieborden besteld. De plaatsing moet nog gebeuren.   

- De verzinkbare palen zijn goedgekeurd en de inwoners kunnen een badge aanvragen bij de 
gemeente. De verkeersvrije ruimte is bereikbaar tussen 9u00 en 11u00 voor leveringen.  

- Aan het ronde punt ter hoogte van de Kasteeldreef is het niet duidelijk voor fietsers waar ze 
moeten oversteken. Dit wordt nog meegenomen in de communicatie 

- An Wouters meldt dat er gesprekken zijn met bos& natuur voor de aanleg van fietspad ind de 
Kasteeldreef.  
 

Nog enkele bijkomende opmerkingen oc Linden:  

- De fietspaden tussen de beide scholen eventueel verplaatsen. Deze liggen nu vlak bij in- en uitrit 
van de kus- en rijstroken. Mogelijk om deze ter hoogte van het pad aan de scoutslokalen te 
plaatsen? 

- Eventueel plaatsen van een spiegel aan de bnp bank Gemeentestraat voor de bestuurders die uit de 
Pastorijstraat komen, en dat zijn er nu wel heel wat.  Bestuurders moeten ver vooruit rijden in de 
Pastorijstraat om aankomend verkeer te kunnen zien, en belemmeren vaak het fiets-voetpad aan 
de appartementsblok en de oude pastorij. 

- Extra blok plaatsen langs het infobord voor de school. Auto’s rijden over de kus- en rijstrook en het 
voetpad langs de refter en zo langs het infobord door om de Martelarenplaats te bereiken. 

- Struik aan de in- en uitrit van de parking achter de kerk kort snoeien voor beter zicht op het 
voetpad. De bestuurders zien nu geen kleine kinderen aankomen.  

- Opmerking Harry Doms om duidelijk te maken waar je in de Gemeentestraat mag fietsen. De rode 
klinkers zijn geen fietspad, de fietsers mogen op de weg rijden. Een eenvoudige fietser schilderen 
op de plaats waar hij moet rijden is een goedkopen maar functionele manier om dit duidelijk te 
maken. 

 

 

 



De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de schoolomgeving Linden.  

An Wouters neemt de bemerkingen mee en vraagt deze te mailen i.f.v. de subsidieaanvraag mobiliteit 

voor de Provincie  

 

5.  Overkapping zandbak Linden (opvolging) 
 

Tijdens de droge periodes vertoeven veel kleuters in de zandbak , gelegen in het zuiden van de speelplaats. Om de 

kinderen tegen de zon te beschermen werden er offertes van een overkapping aangevraagd. Er werden 3 

verschillende offertes opgemaakt. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van het doek en het aantal palen 

waaraan het doek bevestigd wordt. De grootte van het doek bepaalt de schaduwzone, gemeten op de speeltijduren. 

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig omdat het doek geen permanent karakter heeft. Opgenomen in de 

begroting 2020 

Offerte 1:  30 % schaduw en 31m² zeil :  9718 euro excl BTW 

Offerte 2: 56 % en 66 m² zeil : 15.686,70 excl BTW 

Offerte 3:  85% schaduw :  108 m² zeil: 21.590,41 euro excl BTW 

 

De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging overkapping zandbak Linden 

 

 

6.  Professionaliseringsbeleid  
 

Het voeren van een professionaliseringsbeleid wordt vanaf 1 september 2019 verplicht voor alle scholen 

en omvat de professionaliseringsnoden, de aanvangsbegeleiding ( wegwijsbegeleiding, werkbegeleiding, 

leerbegeleiding) en het nascholingsbeleid.  

Het nascholingsplan zoals we dit in het verleden kenden, verdwijnt.  

De scholen schrijven een visie uit op professionalisering en leggen verbanden met het referentiekader 

onderwijskwaliteit.  
 

Nascholingsinhouden GBS de STip Linden 2019-2020 

 



Nascholingsinhouden GBS de STip Binkom 2019-2020 

 
 

Op vraag van ouders mogelijkheid om 13 mei 2020 ‘geweld bij kinderen, geweldige kinderen’ te kunnen 

volgen. Karin informeert of dit mogelijk is.  

 

 

 

Nascholingsinhouden School 3212 Pellenberg 2019-2020 

 
 Individuele nasscholingen worden voor de 3 scholen nog opgenomen bij aanvang van het schooljaar 

 

 

De schoolraad heeft kennis genomen van de nascholingsinhouden 

 

 

 

 



7. Voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
  

Facultatieve verlofdagen 3 scholen:   maandag 30 september 2019   &   maandag 3 februari 2020 

Pedagogische studiedagen GBS De STip Binkom: 

woensdag 9 oktober 2019 

woensdag 22 januari 2020 

woensdag 13 mei 2020 (OV) 

  

Pedagogische studiedagen GBS De STip Linden: 

woensdag 9 oktober 2019 

woensdag 22 januari 2020 

woensdag 13 mei 2020  

  

Pedagogische studiedagen School 3212 Pellenberg: 

woensdag 20 november 2019 

maandag 20 januari 2020 

 

De schoolraad heeft kennis genomen van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen  

 

 

8. Aanpassingen schoolreglement en decreet leerlingenbegeleiding  
 

Aanpassingen schoolreglement: 

- Scherpe maximumfactuur lagere school van 85 euro naar 90 euro 
- Minder scherpe maximumfactuur van 435 euro naar 440 euro 
- Toekenning getuigschriften: volgend schooljaar 2019-2020 Een leerling die het getuigschrift 

basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van 
gevolgde schooljaren lager onderwijs .Naast deze verklaring heeft de leerling recht op een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  

- Onderwijs aan huis: alle leerlingen, ook kleuters hebben sinds 1 januari 2019 onder bepaalde 
voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week ,synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beide. Lagere school leerlingen moet niet langer 21 dagen aaneensluitend afwezig 
zijn om recht te hebben op de aanvraag. 

- Zorgbeleid wordt verplaatst naar de infobrochure  
- Leerplicht van 6 naar 5 jaar. 
- Decreet leerlingenbegeleiding = de scholen voeren voortaan de regie over de leerlingenbegeleiding 

en sluiten een afsprakennota af met het CLB. Er dienen 4 pijlers uitgewerkt te worden:  
Preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren, 
onderwijsloopbaan.  

 



De schoolraad heeft kennis genomen van de aanpassingen schoolreglement en het decreet 

leerlingenbegeleiding 

 

9.     Lerarenplatform evaluatie + verderzetting 
 

Binkom: leerkracht lerarenplatform snel uitgevallen en geen vervanging gevonden. Nu een kleuterjuf en 

kinderverzorgster aangesteld in enkele van deze lestijden. 

Linden: Heel moeilijk om tijdens het schooljaar vervanging te vinden daar veel leerkrachten (beginnende?) in het 

lerarenplatform zitten. Veel uitval van leerkrachten dit schooljaar. De leerkrachten lerarenplatform hebben het 

volledige schooljaar vervangingen in klassen opgenomen.  

Om het aantal lestijden te behouden dienen we met de scholengemeenschap aan 85% te komen, gepresteerd door 

leerkrachten lerarenplatform in de reguliere vervangingen. Begin juli wordt het percentage berekend voor volgend 

schooljaar. Het is onmogelijk om de 85% te behalen. 

 

De schoolraad heeft kennis genomen van lerarenplatform evaluatie + verderzetting 

 

10.      Vernieuwen pedagogisch project  
 

Ouders willen inkijk in het pedagogisch project voor dit wordt goedgekeurd.  

De wijzigingen in de draftversie van het nieuwe  pedagogisch project worden opnieuw besproken met de directies. 

Wanneer het schoolbestuur en de directies zich erin kunnen vinden, wordt het gemaild naar alle leerkrachten en de 

schoolraad ter advies voorgelegd.   

Extra schoolraad 21 u : dinsdag 18 juni 2019  

 

De schoolraad heeft kennis genomen van vernieuwen pedagogisch project 

 

11.         Badgesysteem opvang Linden  
 

Het systeem loopt niet steeds goed. De sleutelhangers gaan snel stuk, plastic barst of de kinderen verliezen 

het.  

Internet valt vaak uit waardoor geen registratie kan gebeuren.  

 

De schoolraad heeft kennis genomen badgesysteem opvang Linden 

 

12.           Opvolging communicatie ouderraad Linden  

 

De ouderraad Linden vraagt meer/snellere betrokkenheid of communicatie waarbij zij advies, opmerkingen kunnen 

geven.  

Er komt vaak geen antwoord/feedback. Bv: schoolomgeving, ontharindingsplan,…  

An Wouters neemt dit op.  

 

De schoolraad heeft kennis genomen opvolging communicatie ouderraad Linden 



 

13.       Buck-e : polsen naar de interesse van het gemeentebestuur om dit project te 
steunen voor Linden  

 

Buck-e is een digitaal platform waarin het duurzaam naar school komen, aangemoedigd wordt via een 

beloningssysteem. Vraag van de ouderraad van  Linden of de gemeente interesse heeft om zich hierin aan te sluiten.  

Wanneer je te voet of met fiets komt, registreer je je bij aankomst op school vie een registratiebadge en deze 

berekent je punten. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende criteria. Gespaarde punten kunnen  bij de 

plaatselijke handelaars ingeruild worden.  

 

An Wouters zal dit op het schepencollege voorleggen. 

 

 

De schoolraad heeft kennis genomen over buck-e 

 

14. Data vastleggen voor schoolraden 2019-2020 

 

Dinsdag 8 oktober2019   20u Binkom 

Dinsdag 18 februari 2020    20u Pellenberg 

Dinsdag 9 juni 2020     20u Linden 

 

 

De schoolraad heeft kennis genomen over data vastleggen voor schoolraden 2019-2020 

 

 

 

 


