
 

 

 

 

 

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek 

SCHOOLRAAD 11 februari 2019 

Aanwezig:   
 
An Wouters (schepen van onderwijs) 

Ine Taccoen (ouder Linden) 

Karen Crabbé (ouder Pellenberg) 

Ann Janssens (ouder Binkom) 

Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 

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) 

Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 

 

Verontschuldigd:  

Evelien Christiaens (leerkracht Linden) 

Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 

 

agendapunten  

1. goedkeuring verslag oktober 2018 

2. verwelkoming nieuwe schepen 

3. telling 1 februari GBS De Stip Linden – GBS Pellenberg en telling GBS De Stip Binkom in functie van 

de scholengemeenschap 

4. capaciteitsbepaling scholen Linden / Binkom 

5. infrastructuurwerken school 3212 (Pellenberg: opvolging) 

6. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging – afgewerkt? – verkeerssituatie) 

7. fietsenstalling Linden (opvolging) 

8. overkapping zandbak (Linden) 

9. communicatie naschoolse opvang (nieuw inschrijvingssysteem Linden) 

problemen met inschrijven via de website van de gemeente 

10. opvolging van de geplande werken in de Schoolstraat (Binkom) 

11. datum laatste schoolraad (vraag om te verzetten vanuit ouderraad Linden) 

 



1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Besluit: Het verslag 10 oktober 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Verwelkoming nieuwe schepen van onderwijs 

 

Mevrouw An Wouters, nieuwe schepen van onderwijs, stelt zich voor.  

Iedereen stelt zich voor. 

 

Welkom! 

 

Vraag van Karen aan An : Wat is het beleidsplan van het nieuwe schoolbestuur?  

 

Aandachtspunten:  

 klassendifferentiatie (zwakke en sterke lln), betrokkenheid ouders, kwaliteitsvol onderwijs 

aanbieden, Vlaamse identiteit en geschiedenis (wereldburgers: eigen identiteit besproken),  

 Concrete invulling moet nog gebeuren, in overleg met scholen, kijken waar er aanvullingen zijn. 

 Memorandum: is doorgenomen door alle schepenen. 

 Verschil van werken: momenteel niet, geen drastische veranderingen 

 Prioriteit: nieuwbouw: school Pellenberg. 

 Gebreken schoolgebouw Linden en Binkom opvolgen.  

 Tegemoet komen aan de vragen die er heersen in de school: beleidsstandpunten ingenomen 

worden: Geen publiek op straat komen. Welk publiek wilt er bereikt worden?  

 Versterken van onze visie, kracht zetten, positieve slogans,…. 

 Beleid opvolgen: taak van de schepen van onderwijs, moet niet negatief bekeken worden, altijd 

in overleg met de drie directies.  

 Vergadering wordt straks besproken met de drie directies. 

Milieuactie: 

 Actie rond klimaat leeft in alle gemeentescholen.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis gemaakt met de nieuwe schepen en heeft kennis genomen van de 

aandachtpunten uit het beleidsplan. 

 

3. telling 1 februari GBS De Stip Linden – GBS Pellenberg en telling GBS De Stip Binkom op 1 februari 

2019 

 

 GBS DE Stip Linden 

 

1. LESTIJDEN SCHALEN:  

155 kleuters  >>> 202 LT   

202 LT X O,9716 = 196,26LT 

AFGEROND: 196 LT 



2.SES LESTIJDEN: =      5 LT                                                       

3.ADDITIONELE LT :  0 LT                                                       

4.LT SOCIALE MAATREGEL: 0LT  

TOTAAL AANTAL LT kls 

196 LT + 5 LT  =  201 LT 

201 LT : 24 = 8 FT + 9 RLT  

> 8 kleuterklassen Linden   

> 9 lestijden gym  

>tekort LT gym = 7 LT  

kinderverzorging :  10 uren  

 

LAGER ONDERWIJS 
1. LESTIJDEN VOLGENS DE SCHALEN: 

265lln + 1 lln x 1,5 = 267 lln > 336  LT  

  336 LT x 0,9716 = 326,45 

AFGEROND = 327 LT 

2.SES LESTIJDEN: =  11 LT  

3.ADDITIONELE LT : = 9 LT   

4.LT SOCIALE MAATREGEL: 0LT  

TOTAAL AANTAL LT LS 

327 LT + 11 LT ses + 9 LT ( additioneel) = 347 LT 

347 : 24 = 14 FT +  11 RLT  

> 13 lagere schoolklassen in Linden  

> 24 LT gym 

 > 8 RLT  
 Nood aan 16 extra LT klasdifferentiatie 
 

 

LESTIJDEN LEVENSBESCHOUWING  

RKG >> 141 lln  >> 8 cursussen = 16 LT  

NCZ >> 119 lln  >>                   =  16 LT  

Islam >> 4 lln               =  6 LT  

PROT >> 2lln                 = 4 LT  

 

ICT:  21 punten eigen omkadering  = 9/36 HOKT ICT  

Administratie:   

82 punten uit eigen omkadering = 36/36 HOKT  

9 punten uit eigen omkadering = 5/36 HSO  



Zorg via SG :  14 punten (basis)  

Kleuters (telling 1 febr) 155 kls X 0.18128 =  28,09 punten  

Lagere school (1 febr)    266 lln X 0.14122=  37,56 punten  

65,65 punten  + 14 punten = 79,65 pnt = 80 pnt  waarvan  

80 punten uit eigen omkadering in PBA 85= 34/36  

 

 

GBS SCHOOL3212 Pellenberg 

 

1. LESTIJDEN SCHALEN:  
86 kleuters  >>>  120 LT  
 

120 LT X O,9716 = 116.59 
AFGEROND:  117 

 
2.SES LESTIJDEN: 2 LT (voorlopige berekening) 
3.ADDITIONELE LT : ? LT (voorlopig) 
4.LT SOCIALE MAATREGEL:  ?LT (voorlopig) 

TOTAAL AANTAL LT kls 
117LT + 2 LT = 119 LT 

 
119 LT : 24 = 4 FT (96 LT) + 23 LT rest   (119 LT – 8 LT gym= 111 LT) 
lestijden gym: 8 LT  
kinderverzorging :  8/32  

LAGERE SCHOOL  
 
1. LESTIJDEN VOLGENS DE SCHALEN: 
141lln=186 LT 

186 LT x 0,9716 = 180.71 
AFGEROND = 181 LT 

2.SES LESTIJDEN : 5 LT (voorlopig) 
3.ADDITIONELE LT : 0 LT (voorlopig) 
4.LT SOCIALE MAATREGEL: 0 LT (voorlopig) 

TOTAAL AANTAL LT LS 
186 LT 

186 LT – 12 LT GYM = 174 LT 
=7 FT (168LT)  + 6 REST LT 
  
Gym: 12 LT 
 

 
ICT: 227 LLN X 1,25 X 0.03969 = 11.26punten 



> 11 punten  = 4/36 ( 9 p) +  2 restpunt  

Administratie:  
9 + ( 141 + ( 86 X 0.6636)) X 0,22326 = >  53.22punten =  53 pnt = 30 /36 (HSO 
=53 pt)  

Zorg via SG :  14 punten (basis)  
Kleuters (telling 1 febr) 86 kls X 0.18128 =  15.59008 punten  
Lagere school (telling 1 febr)   141 lln X 0.14122=  19.91202 punten  
                                                                             35.5021 punten  
35.5021pnt + 14 = 49.5021  punten = 50 punten = 21/36  
Stimuli SG: nog niet gekend 

Godsdienst: 12 LT 
RKG: 12 lt  
NCZ: 12 lt  
Islam: ?  
 

GBS De Stip Binkom 

 

Binkom telt voor kleuter en lager op 1 oktober 2019.  
Enkel voor zorg en de punten op niveau van de scholengemeenschap telt de telling van 1 februari 2019 

 
 Teldag 1/02/2019 Kleuters lagere school 

Binkom  65 77 

 

Zorg via SG :  14 punten (basis) 

Kleuters (telling 1 febr) 65 kls X 0.18128 =  11,78 punten  

Lagere school (1 febr)   77 lln X 0.14122=    10,87 punten  

                                                                           22,65 punten+ 14 pnt  = 37 punten 15/36 + 2 restpunten (= 1/36) = 16/36 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de telling van GBS De Stip Linden, GBS SCHOOL3212 

Pellenberg en GBS DE Stip Binkom. 

 

 

4. Capaciteitsbepalingen scholen Linden / Binkom 

 

GBS De Stip Linden 

 Totale capaciteit van de vestiging ongewijzigd.  

 Capaciteit per niveau ongewijzigd  

 Aantal per geboortejaar voor de kleuters wijzigt niet  

 Aantal per leerjaar voor de lagere school verschuift op klasniveau wegens doorstroming 
klasgroepen.  



 
 

GBS De Stip Binkom: schooljaar 2019 - 2020 

 

• Totale capaciteit van de vestiging ongewijzigd.  

• Capaciteit per niveau ongewijzigd  

• In de lagere school wordt de capaciteit per leerjaar vastgelegd 

• Voor de kleuterschool: omdat er in 2016 maar 16 kinderen ingeschreven zijn en de vraag van  

geboortejaar 2017 groter is, wordt de capaciteit opgetrokken naar 20. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de capaciteitsbepalingen scholen Linden/ Binkom. 

 

5. infrastructuurwerken: nieuwbouw SCHOOL3212 (opvolging) 

 

 omgevingsvergunning aanvragen 

 timing in loop van volgend schooljaar starten 

 wettelijke termijnen afwerken 

 duurtijd: twee schooljaren voorzien 

 afhankelijk van archeologische vondsten 

 prioriteit aan het nieuwe gebouw 

 projectleider: wordt binnen het organogram bekeken 

 onafhankelijk persoon: extern: meerwaarde : An zal dit bepleiten 

 voorstel CLT bouw 



 herlocalisering: gesprekken lopende: afhankelijk van het begin van de werkzaamheden:  op te 

volgen 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de nieuwbouw SCHOOL3212. 

 

 

 

 

6. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging – afwerking – verkeerssituatie ) 

 

 

 parkings afgewerkt op rijrichting op de grote parking na  

 signalisatie afgewerkt volgens voorstel dienst mobiliteit 

 nog geen inzinkbare palen > nadarhekken doen nog steeds dienst. De dienst mobiliteit is 
bezig met het ontwerp van een reglement. Nadien zullen de palen in dienst worden gesteld.  

 zebrapaden in Wolvendreef > slecht gelegen  

 nog vele pijnpunten worden gesignaleerd waaronder geen duidelijkheid wat voet- en 
fietspad is, rijrichting fietsers, waar moeten fietsers rijden op rond punt ter hoogte van de 
Kasteeldreef ( fietspad wordt onderbroken), geen uitgang voor voetgangers op parking aan 
het kerkhof, geen duidelijk zicht bij uitrit van de Pastorijstraat, rijrichting op de parking > 
gevaarlijk voor kinderen .  

 de ouderraad gaf bij de vorige schoolraad een brief af waarin ze de pijnpunten signaleerde 
en suggesties deed, die een minimale ingreep vroegen,  om de veiligheid in de nieuwe 
verkeerssituatie te bevorderen.  

 Ine stuurt de brief opnieuw aan de nieuwe schepen van onderwijs.  

 op 10/2 wordt een rondgang gehouden ter plaatste ( schepen van openbare werken en ???) 
om de stand van zaken op te nemen. Graag ontvangt de schoolraad/ouderraad van Linden 
een communicatie over de conclusies.  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het mobiliteitsplan (opvolging – afwerking – 

verkeerssituatie. 

 

 

7. fietsenstalling Linden (opvolging) 

 

 De ouderraad van Linden vroeg in het verleden ook naar een openbare fietsenstalling in de 

omgeving van de school zodat de fietsen van ouders die hun kinderen komen ophalen, van 

wandelaars, van sporters… op een degelijke manier gestald kunnen worden. Momenteel 

staan ze her en der wat opnieuw wanorde creëert.  

 De schepen van onderwijs is niet op de hoogte van de opvolging van deze vraag en neemt 

dit opnieuw op.   

 Idem dito het onthardingsdossier. Stand van zaken wordt opgevraagd. De ouderraad van 

Linden vraagt naar een communicatie hierover.  

 



  

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de fietsenstalling Linden (opvolging). 

 

8. overkapping zandbak Linden 

 

 Zoals afgesproken vroeg de directeur in het begin van het schooljaar de overschotten aan 

budgetten na bij IBO en de grabbelpas/swapwerking > waren niet toereikend meer.  

 Een overkapping werd niet opgenomen in begroting van 2019 wegens het niet beschikken 

van degelijke offertes.   

 Aanvraag nieuwe offertes om te voorzien in de begrotingswijziging of in begroting 2020.  

 Karin vraagt offertes op.  
 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de overkapping zandbak Linden. 

 

9. communicatie naschoolse opvang (nieuw inschrijvingssysteem Linden) – problemen met 

inschrijving via de website van de gemeente 

 

 Een badgesysteem vervangt de manuele inschrijvingen maar er verandert niets aan het 

systeem, het blijft even flexibel. 

 Voorinschrijvingen zijn niet nodig met het badgesysteem  

 Kinderen kunnen nog steeds occasioneel naar de opvang ook wanneer ze niet beschikken 

over een badge. Dit wordt dan manueel geregistreerd en nadien ingebracht in het systeem.  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het nieuwe inschrijvingssysteem. 

 

10.  opvolging van de geplande werken in de Schoolstraat van Binkom 

 

De werken zouden uitgevoerd worden in het najaar 2019 samen met het leggen van gescheiden riolering ism Infrax 

(Fluvius). 

Binnenkort wordt de aanbesteding gedaan. 

De straat wordt een woonerf (6m breed). De straat krijgt een goot in het midden. 

Achter de Chiro en op het speelterrein komen 2 collectoren. 

We uiten onze bezorgdheid aan de schepen i.v.m. de tijdelijke en/of definitieve pompen die onder de speelplaats en 

ter hoogte van de Chiro onder de grond steken. Daar moet zeker en vast rekening mee gehouden worden. 

We vragen ook om navraag te doen of de haag aan de straatkant kan behouden blijven omdat op de 
plannen staat dat de haag moet verdwijnen. Deze haag is 4jaar geleden aangeplant en heeft veel geld 
gekost. Het groen van de haag zorgt er voor dat de school aansluit bij het landelijke uitzicht van de 
omgeving waarin ze gelegen is. Het zou jammer zijn moest dat terug plaats maken voor een  
grijze betonnen muur. 
 

 



Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de geplande werken in de 

Schoolstraat van Binkom. 

 

11. datum laatste schoolraad (wijziging) 

 

Op vraag van Ine Taccoen werd de schoolraad van 5 juni 2019 verplaatst naar 4 juni 2019 in GBS De Stip 

Linden. 

 

 

Verslag: Kristien Clits 

 


