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Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 10 oktober 2018 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Karen Crabbé (ouder Pellenberg) 
Ann Janssens (ouder Binkom) 
Jolien Adriaensens (leerkracht Linden) vervangster 
Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 
Kristien Clits (directie Pellenberg) 
Karin Bunckens (directie Linden) 
Gilberte Muls  (schepen van onderwijs) 
An Courant (directie Binkom) 
Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 
Helena Voets (administratief medewerkster De Stip Binkom - verslag) 
Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 

 

Verontschuldigd: Evelien Christiaens (leerkracht Linden) 
 
Afwezig: Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 
 
 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag juni 2018 

2. verwelkoming nieuwe ouder Binkom 

3. infrastructuurwerken school 3212 (Pellenberg): verkeersomgeving (opvolging) 

4. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden  

5. evaluatie mobiliteit schoolomgeving Linden- bevraging bij de ouders 

6. aanpassing PWB uren ten laste van de gemeente 

7. telling 1 oktober GBS De Stip Binkom 

8. individuele nascholingen 

9. lerarenplatform 

10. resultaten ouderbevraging 

11. fietsenstalling voor fietsen van de ouders aan de school (Linden) 
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12. overkapping zandbak (Linden) 

13. - opvolging Schoolstraat (Binkom) 

14. - vraag om een nieuwe functionelere schoolwebsite  

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het verslag 19 februari  2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Verwelkoming nieuwe ouder Binkom 

 

Koen Miseur heeft de fakkel doorgegeven aan Ann Janssens.  De kinderen van Koen hebben allemaal de 

basisschool verlaten.  Ann Janssens wordt de nieuwe voorzitster van de ouderraad.  Ann heeft kinderen in 

L1 en K1.  Zij is leerkracht (zedenleer) in de school van Glabbeek en edelsmid in bijberoep. 

 

Iedereen stelt zich voor. 

 

Welkom. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de ouderwissel in GBS De Stip Binkom 

 

3. Infrastructuurwerken school 3212 Pellenberg (opvolging) 

 

De infrastructuurwerken worden vertraagd  omdat er aan de gymzaal een uitbreiding van de berging is 

toegevoegd en een her-lokalisering van de toiletten werd aangevraagd. De solderingen worden 

aangebracht op donderdag 11 oktober 2018.  Het beeldkwaliteitsplan en beheersplan is op de 

gemeenteraad van september 2018 goedgekeurd. Deze plannen zijn ook bij een studiebureau geweest en 

vandaar is de vraag gekomen voor de aanleg van een ondergrondse parking. De kostprijs van deze parking 

wordt geraamd op 500.000,00 euro.  Gezien de budgettaire schaarste bij de gemeente is dit geen optie.  

Het ganse dossier zou worden vertraagd.  Een voorgesteld alternatief is het éénrichtingsverkeer vanaf de 

Slijkstraat tot aan de Fonteinstraat tijdens de begin- en einduren van de school.  De bouwvergunning zou 

deze maand worden goedgekeurd. .  

 

Vraag Karen:  kan de nieuwe ploeg nog voor vertraging zorgen.  Er is ook nog geen aanvraag bij Agion. Een 

bestek zou opgemaakt worden tegen december. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van opvolging van de infrastructuurwerken in school 3212 

Pellenberg. 
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4. Mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging) 

 

Aangelegd zijn de kiss en ride, de parking en de parking aan het kerkhof + fietspad in de 

Nachtegaelenstraat  

- Het toezicht door leerkrachten werd uitgebreid met 2 gemachtigde opzichters ( ’ s morgens en ’ s 

avonds) aan de Wolvendreef  

- Rijrichting en parkeerverbod nog aangeduid met voorlopige verkeersborden + afsluitingen zijn nog 

nadarhekken  

- Nog te doen = ingebruikname parking aan kerkhof ( gras moet voldoende gegroeid zijn) , glasbollen, 

afwerking parking, vaste verkeersborden, inzinkbare palen   

- Mensen blijven creatief in het omzeilen van de verkeerslus en brengen de veiligheid in de 

Wolvendreef in gevaar  

- Kiss en ride in gebruik , enkel ’s morgens. ’ s Avonds geen goede organisatie mogelijk. Wordt vooral 

gebruikt door ouders met oudere kinderen. 

- Signalisatie komt geleidelijk aan maar er zijn nog veel onduidelijkheden  

- Veiligheid aan de schoolpoort Martelarenplaats is verbeterd 

- Alles zou afgewerkt moeten zijn na herfstvakantie.  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging mobiliteitsplan Linden. 

 

5. Evaluatie mobiliteit schoolomgeving Linden- bevraging bij de ouders 

 

Een oudergroep is vragende partij om inspraak te krijgen in de aanleg van het plein voor de school. 

 

De ouderraad observeerde en bundelde de pijnpunten van de huidige situatie in een brief. Hopelijk kan 

hieraan nog iets gedaan worden. Ine Taccoen  overhandigt deze brief aan Gilberte Muls. Onze schepen 

voor Onderwijs laat deze inschrijven op het College van Burgemeester en Schepenen en zorgt voor een 

terugkoppeling hieromtrent 

 

Een bijkomend pijnpunt is de gevaarlijke situatie die zich voordoet bij de begin – en einduren van de school 

wanneer leveranciers komen laden en lossen.  We wachten best nog af tot heel de signalisatie af is. 

 

De situatie zal geëvalueerd worden en nadien kan er bekeken worden of het noodzakelijk is een 

tijdsinstelling voor de leveranciers aan te vragen. 
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Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de bevraging bij ouders over  de evaluatie mobiliteit 

schoolomgeving Linden. 

 

6. Aanpassing PWB uren ten laste van de gemeente 

 

De gevraagde uren ten laste van de gemeente voor schooljaar 2018-2019 werden goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 30 mei 2018.  

Op de vorige schoolraad haalde An Courant dat zij door wijzigingen in het leerlingenaantal (deze waren nog 

niet gekend bij de aanvraag) nog nood had aan extra lestijden. 

Op de gemeenteraad van 29 augustus werden 5 bijkomende uren toegewezen voor de lagere school. 

Momenteel zijn er van deze extra uren effectief 4 gebruikt. Vermits de school op 1 oktober telt, krijgt de 

school pas eind oktober de dienstbrief met de effectieve lestijden. Op dit moment is er enkel nog 

onzekerheid over het aantal SES-lestijden. 

Binkom: 

 3 /24  kleuteronderwijs  

 + 3/24 kleuteronderwijs vanaf krokus  

 1 /24  lager onderwijs + 5/24 (extra) waarvan er momenteel 4 ingericht 

 2 / 36 zorg 

Kleuteronderwijs worden ingeruild als er instaplestijden op de instapdagen verkregen worden; 

 

School3212 ontvangt 8 extra PWB-uren voor de containerklassen. 

 

Karin Bunckens maakt iedereen attent op het feit dat er fel gesnoeid werd in de PWB-uren (begroting 

2019) en doet een oproep aan de ouders zodat zij tijdig hun ouderraden zouden verwittigen.  Deze kunnen 

dan een gesprek aanvragen bij het gemeentebestuur. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de aanvraag van de extra pwb uren ten laste van de 

gemeente voor GBS De Stip Binkom.  

 

 

7. Telling 1 oktober GBS De Stip Binkom 

 

LESTIJDENBEREKENING 1 OKTOBER 2018  

Binkom telt voor kleuter en lager op 1 oktober 2018.  
Enkel voor zorg en de punten op niveau van de scholengemeenschap telt de telling van 1 februari 2018 
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 01/10/2018 Kleuters lagere school 

Binkom   58 kls  77 lln  

 

KLEUTERS 

1. LESTIJDEN SCHALEN:  

Binkom:  58 kls >>> 87 LT x 0,9716= 84,5292 = 85 LT  

2.SES LESTIJDEN:    3 SES-LT  

3.ADDITIONELE LT :( 58 kls : 88 LT ) x 24 = 15,8= 0 LT  

TOTAAL AANTAL LT kls 

85LT + 3 ses LT = 88 LT 

88 LT : 24 = 3 FT + 16 RLT 

> 3 kleuterklassen  

> 7 lestijden gym   

9 restlestijden  

 

kinderverzorging :  8/32 

LAGERE SCHOOL  

 

1. LESTIJDEN VOLGENS DE SCHALEN: 

77 lln > 110  LT  

110 LT x 0,9716 = 106,876 

AFGEROND = 107 LT 

2.SES LESTIJDEN:  4 ses LT  

3.ADDITIONELE LT : ( 77 lln : 111 LT ) x 24 =16,8 =   O LT  

TOTAAL AANTAL LT LS 

107LT + 4ses LT= 111 LT 

111 : 24 = 3 FT +  39 RLT  

 

> 3 lagere schoolklassen  

> 5 LT gym 

> 12 LT opsplitsing 1ste graad 

 22 restlestijden  8LT ondersteuning 1ste gr, 7LT 2de gr, 7LT 3de gr 
 

ICT:  135 LLN X 1,25 X 0.03969 = 6,69 punten = 7punten 

> 7 punten = 3/36    

Administratie:   

9 + ( 77+ ( 58 X 0.6636)) X 0,1745 = > 29,1punten = 29 pnt  
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16 pnt = 7/36 (HOKT) Helena 

12 pnt = 7/36 HSO     Ann               1 restpunt 

Zorg via SG :  14 punten (basis) 

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

Lagere school (1 febr)   76 lln X 0.14122=    10,73 punten  

                                                                           22,51 punten+ 14 pnt  = 37 punten 15/36 

+ 2 restpunten  terug naar zorg = 16/36  + 2/36 PWB 

Punten vanuit de scholengemeenschap: 7 punten 

2 punten = 1/36 ICT    

2 punten: = 1/36 administratie Ann 

2 punten = 1/36 administratie Helena     +  1 restpunt   => 1/36 administratie Helena 

 

De dienstbrief met het juiste aantal uren wordt verwacht eind oktober. 

 

  

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het lestijdenpakket van GBS De Stip Binkom. 

 

8. Individuele nascholingen 

 

Nascholing “de Stip” Binkom 2018-2019 

 

NASCHOLINGSINHOUDEN DOELGROEP ORGANISATIE/VORM DATUM ORGANISATIE BUDGET 

EHBO opvolgcursus Kim en Nathalie Opleiding 28/09/2018 IDEWE 200 

Inschrijvingsrecht Helena opleiding 9/10/2018 Agodi gratis 

Kleuterdans  Glenn nascholing 12/10/2018 OVSG 80  

overprikkeling zorgcoördinator studiedag 15/10/2018 Sig 100 

Positief omgaan met negatief 
gedrag 

An nascholing 12/10/2018 OVSG 80 

Wiskunde in de basisschool An nascholing 16/10/2018 OVSG 60 

Type basisonderwijs en 
ondersteuningsnetwerk 

An vorming 17/10/2018 Ondersteuningsnetwerk 
Centrum 

gratis 

Ondersteuning ASS en 
ondersteuningsnetwerk 

Kelly vorming 25/10/2018 Ondersteuningsnetwerk 
Centrum 

gratis 

zorgcontactdag Kelly nascholing 27/11/2018 
en 
18/03/2019 

OVSG gratis 

Mind set grow Kim Nascholing 12/11/2018 provincie gratis 

Kunstkuur Sarah en An Infosessie Nov 2018 Klasse gratis 
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Opleiding touchscreen:  
Omgaan met een digitale 
leeromgeving 

Marina/Ellen Vorming Nov 2018 didakta ? 

OVSG toelichting bij didactische 
reader: analyse van resultaten 
OVSG toets 2018 

An Infosessie Dec 2018 OVSG gratis 

Discumus Helena Vorming 25/10/2018 Agodi gratis 

Verificatie Helena Vorming 25/10/2018 Agodi gratis 

Schoolspecifieke afspraken Kelly Vorming  
23/11/2018 

 OVSG   

Scholen slim organiseren An  nascholing  Jan 2019  COV   

Rok in functie van inspectie 2.0 Karin Bunckens Nascholing  
16/11/2018 
+ jan 2019 

OVSG   

 

Nascholing “School3212” Pellenberg 2018-2019 

 

NASCHOLINGSINHOUDEN DOELGROEP ORGANISATIE
/VORM 

DATUM ORGANISATIE BUDGET 

Pedagogische studiedag: (woensdag) 

Kleuterschool: schrijfritmiek 

Leerkrachten 
kleuters 

 Studiedag 24/10/18 Schrijfritmiek: 

Krullebol: 

Dorine Cleve 

423,00 euro 

Pedagogische studiedag: (woensdag) 

Lagere school: vormgeven aan 
flexibele leerwegen 

Leerkrachten 

Lager onderwijs 

 studiedag 24/10/18 OVSG 585,00 euro 

Pedagogische studiedag: (woensdag) 

 

  studiedag 30/01/19 Ingericht door 
directie en ped. Team 
en kleuterleidsters 

gratis 

Pedagogische studiedag: (woensdag) 

 

  studiedag 30/01/19 OVSG 585,00 euro 

Pedagogische studiedag: 

(woensdag) 

  Studiedag 29/05/19 Cego  ? 

Pedagogisch studiedag: 

(woensdag) 

  Studiedag 29/05/19 Ingericht door 
directie en ped. Team 

Gratis 

KIVa project: deel 2  Anja Boogaerts 
en Sofie Kaerts 

  15/01/19 

12/02/19 

19/03/19 

9u30-
16u30 

KIVA  Oudercomité 
betaalt de 
opleiding 
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Basisaanbod ondersteuningsnetwerk zorg  Vorming 17/10/18 Ondersteuningsnetwe
rk Centrum 

gratis 

Stap voor Stap doorheen de nieuwe 
AVI-procedure 

Zorg  Vorming 02/07/19   65 

Mind set grow Zorg  Vorming 06/12/18   gratis 

 Personeels- en 
leerlingenadministratie 

 Administratie  Vorming   Provincie Vlaams-
Brabant 

gratis 

 Administratieve nieuwigheden Administratie  Vorming   OVSG 65,00 euro 

 ICT netwerkdag ICT  Vorming   OVSG  Gratis 

 ICT praktijkdag ICT Vorming  04/02/19 Tese BVBA 120,00 euro 

 Visie maakt het verschil Kristien Clits Vorming   OVSG 80,00 euro 

 BO Ganspoel Sofie Kaerts 

Rita 
Vanschoonlandt 

 Vorming 02/10/18 Ganspoel 55,00 
euro/persoon 

 Inspectie LBV Willem 
Wynants en 
Sofie Berghs 

 Nascholing Later te 
bepalen 

Inspectie LBV ? 

Van kleuter naar het eerste leerjaar 
…een hele stap of een heel proces 

 

 Lieve Van 
Campenhout en 
Karin 
Vanlangendonc
k 

  14/01/19    105,00 
euro/persoon 

 EHBO Mia Roskams en 
Marianne 
Empsen 

 Nascholing 15/10/18   IDEWE  100,00 
euro/persoon 

 Overlegmomenten 3 schooldirecties Directies  Overleg Maandelij
ks 

Gemeente Lubbeek Gratis 

 Overlegmomenten directie/OVSG 
(bijeenkomsten directies) 

 Directies Overlge      OVSG Gratis 

  Overlegmomenten LBB Directies LBB Overleg Maandelij
ks 

LBB Gratis 

 

Nascholing “de Stip” Linden 2018-2019 

 

NASCHOLINGSINHOUDEN DOELGROEP ORGANISATIE/VORM DATUM ORGANISATIE BUDGET 

Gemachtigd opzichter 8 leerkrachten Nascholing       

SVS activiteiten schooljaar 2018-2019 Davy Hugaerts  Nacholing    SVS   

Minitraject ‘Leerprocessen bij meertalig 
opgroeien”: Hoe speel je ? 

Nele Celis Nascholing    Provincie 
Vlaams-Brabant 

  

Themavrije week, hoe pak ik dit aan ? Bénédicte 
Stevens 

Nasholing    Cevoon   
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Faalangstige kinderen herkennen en 
begeleiden 

Peggy 
Meurens 

nascholing    Cevoon   

Begrijpend lezen. Bieke 
Verlinden 

Nascholing 

Netwerk om begrijpend 
lezen in jouw school te 
onderzoeken en waar 
wenselijk te 
optimaliseren.  De 8 T’s – 
time – texts – teach – talk 
– tasks – test – teacher – 
team. 

  OVSG   

Nieuwe regelgeving in de praktijk Amy Van 
Goethem 

Nascholing 

Ontmoetingsdagen 
schoolsecretariaten 

  OVSG    

Binnenklasdifferentatie met klasbezoeken 
in onze partnerschool  

Maaike Godts Nascholing   CEGO   

Co-teaching in de kleuterklas Wendy 
Vandenhoeck 

nascholing   CEGO   

Gebruik nieuwe rekenmethode “reken 
maar” 

Leerkrachten 
1

ste
 en 2

de
 

graad 

Nascholing   Van In   

Hulpverlener Liesbeth 
Verheyden, 
Amy Van 
Goethem en 
Marianne 
Empsen 

Nascholing   IDEWE   

Schoolspecifieke samenwerkingsafspraken Katrien Jans en 
Tine Rombouts 

Nascholing   OVSG ? 

Rok in functie van inspectie 2.0 Karin Bunckens Nascholing   OVSG   

Onderwijs slim organiseren Karin Bunckens Nascholing  COV  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de individuele navormingen van GBS De Stip Binkom, 

GBS De Stip Linden en SCHOOL 3212 Pellenberg. 

9. Lerarenplatform 

 

Linden: 12 aanvullende lestijden + 18 lestijden los: lagere school 

Binkom: 11 lestijden ingezet in lagere school  

Pellenberg: 19 lestijden los ingezet in de lagere school 

Bierbeek 24/24 lagere school en 6/24 los lagere school 

Boutersem 17/24 los lagere school en 24/24 kleuterschool 
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Gestart op 1 oktober 2018 

Met SG 131/24 in het totaal dit stemt overeen met   5 voltijdse ambten en 4/24 lestijden 

Elke school heeft het niveau bepaald 

 

Nog geen zieke leerkrachten. Dus in te zetten in pedagogische taken/afspraken binnen de 

scholengemeenschap. 

Een hele administratieve rompslomp en die niet direct een ideale oplossing biedt. 

Dit pilootproject zal later worden geëvalueerd. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het lerarenplatform. 

 

10.  Resultaten ouderbevraging 

 

Twee soorten bevragingen gesloten en open bevraging. 

Deze bevragingen werden door de drie schooldirecties als positief ervaren. 

Kleine actiepunten en nuttige tips werden naar voren gebracht. 

Deze werkpunten bieden de scholen extra groeikansen. 

Een terugkoppeling naar ouders gebeurde in de maand september 2018.  

Openbaar maken: 

 -  gesloten vragen/statistieken worden op de website geplaatst. 

 - open vragen kunnen leerkrachtgevoelige zijn en zullen niet worden gepubliceerd. 

Hoe dat we deze vragen openbaar maken weten we nog niet. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de oudertevredenheidsenquête van 

de scholen. 

 

 

11. Fietsenstalling voor fietsen van de ouders aan de school (Linden) 

 

Er is beloofd dat aan de huidige fietsenstalling een poort komt tegen december 2018. 

Nu er meer ouders en kinderen met de fiets komen, blijkt de nood  aan een fietsenstalling voor zowel 

fietsen als fietskarren van kinderen en ouders die kunnen ter plaatse blijven, noodzakelijk. Ook om de 

fietsen van de ouders bij het ophalen en afzetten van de kinderen tijdelijk te kunnen parkeren. De 

suggestie wordt gedaan om eventueel plaats te voorzien tussen het schoolplein vooraan en het 

voetbalveld. 
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Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de vraag voor een fietsenstalling. 

12. overkapping zandbak (Linden) 

 

De ouders van de kleuters te Linden vragen een overkapping van de zandbak.  Al verschillende jaren spelen 

de kleuters, grabbelpaskinderen alsook de kinderen van de SWAP er in volle zon.   Uit een vorige offerte 

bleek dat, omwille van de vorm van de zandbak, het kostenplaatje 36000,00 euro bedroeg.  Er wordt 

bekeken of een gedeeltelijke overkapping mogelijk is. De hechtingspalen moeten om veiligheidsredenen 

buiten  de zandbak geplaatst worden, dit mag of kan niet.  Een nieuwe prijsaanvraag werd ingediend. De 

schepen van onderwijs geeft aan ook ten rade te gaan bij de IBO , die net een zeil in Lubbeek plaatsten en 

de grabbelpas.  

 

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

13. opvolging Schoolstraat (Binkom) 

 

In het jaar 2008 werd er een Leader-project ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant voor de 

Schoolstraat.  De provincie verwierp het project van de Schoolstraat en keerde de subsidies uit aan de 

scoutslokalen.  De gemeente moet zal opdraaien voor de kosten in en rond de Schoolstraat.  Stap voor stap 

worden de werken uitgevoerd.  In-en uitritten aan de Santro worden aangelegd en een speelpleintje wordt 

voorzien.  In de zomervakantie heeft er reeds een boring plaatsgevonden in de Schoolstraat.  De bedoeling 

is het bekomen van een woonerf.  Duidelijkheid in de signalisatie, geen borduren, ontkoppelen van het 

regenwater/riolering.  Riobra wordt hier ingeschakeld.  De bouwvergunning werd vorige maand 

goedgekeurd.  Het bestek wordt in de maand november voorgelegd op de gemeenteraad.  Volgens de 

planning zouden de werken tegen de paasvakantie kunnen starten. 

Op vraag van de ouderraad zal de oefening worden gemaakt om na te kijken of het mogelijk is voor 

interventievoertuigen dat de school via de Schoolstraat bereikbaar is.  Gilberte verleent haar medewerking 

en doet navraag bij de brandweer of er de bereidwilligheid is om mee aan een evacuatieoefening deel te 

nemen. 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de Schoolstraat. 

14. Vraag om een nieuwe functionelere schoolwebsite  

 

De ouderraden van de verschillende scholen wensen een vernieuwing van de website.  Gezien steeds 

betere technologieën moet de website op korte termijn aanpasbaar zijn.  De beschikbare website laat niet 

toe dat alle velden/tabbladen compatibel zijn met het gebruik van Smartphones/I-phones of ander 

multimedia apparaten.  Een website voorzien van een goede structuur waarbij rekening wordt gehouden 

met nieuwe reglementering (vooral inzake GDPR) is wenselijk.  Zo’n website is immers heden het 

uithangbord voor onze scholen.  Er wordt melding gemaakt van het feit dat de nieuwe website van de 
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gemeente niet echt gebruiksvriendelijk en functioneel is.  Verder werken met innovatieve medewerkers is 

dus aangewezen. 

Dus terug een denkoefening om zo snel mogelijk tot een aanvaardbare oplossing te komen. 

 

Dit punt wordt terug geagendeerd  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de vraag om een nieuwe functionelere schoolwebsite. 

 

15.Varia 

Ine kan op 5 juni niet aanwezig zijn. Ine spreekt Maarten aan om haar te vervangen. 
 

 

 

 

Volgende schoolraad op 11 februari 2019 te Pellenberg om 20u 


