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Gemeentelijke 

basisscholen Lubbeek 

SCHOOLRAAD 11 juni 2018 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Karen Crabbé (ouder Pellenberg) 
Tom Lamproye (ouder Binkom) 
Evelien Christiaens (leerkracht Linden)  
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 ) 
Amy Van Goethem (administratief medewerkster De Stip Linden - verslag) 
Harry Doms (AMW Lubbeek – gecoöpteerd lid – Linden) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 

 

Verontschuldigd: Koen Miseur (ouder Binkom) 
                                Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek) 
 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag februari 2018 

2. PWB: uren ten laste van de gemeente 

3. infrastructuurwerken school 3212 (Pellenberg) (opvolging) 

4. mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging) 

5. nascholingsbeleid 

6. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

7. aanpassingen schoolreglement 

8. oudertevredenheidsenquête 

9. lerarenplatform 

10. memorandum 2018-2024 

11. data vastleggen voor de schoolraden 2018 - 2019 
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1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het verslag 19 februari  2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. 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.  

Het aantal gevraagde uren ligt lager dan de voorbije schooljaren. 

De verhuis van school Pellenberg loopt vertraging op.  Sommige klassen blijven zeker tot januari (of langer) 

in de containers. Indien de verhuis uitgesteld wordt, moet er een oplossing gezocht worden voor het 4de 

leerjaar. Deze klas is in de containerklassen. Volgend schooljaar zijn er 27 leerlingen in het 4de leerjaar. De 

grote klasgroep kan niet volledig gesplitst worden waardoor ze min. 12 lestijden gezamenlijk in een 

containerklas zouden doorbrengen, wat de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt. De klas 

verhuizen is geen optie. Door enkele uren extra ten laste van de gemeente zou de klas meer kunnen 

gesplitst worden waardoor de veiligheid geen probleem meer vormt.  

Karin vraagt om dit te vermijden door intern een organisatie uit te werken en de kleinere klasgroepen 

tijdelijk onder te brengen in de containers. 

An Courant meldt dat 5 leerlingen de school verlaten ( vluchtelingen) en zij door de telling op 1 oktober 

2018 een aantal lestijden verliest waardoor de 1ste graad met 30 leerlingen zit. Afhankelijk van de nog 

lopende inschrijvingen kan het zijn dat ook zij extra lestijden vraagt om deze graad te kunnen splitsen in de 

namiddag.  

 

Linden:  

 0 /24  kleuteronderwijs 

 0 /24  lager onderwijs  

 20/24 zorgleerkracht lagere school 

 9/24 beleidsondersteuning  
Motivatie van de gevraagde lestijden ten laste van de gemeente 

De klassamenstelling is veel diverser en complexer geworden. De leerkracht komt handen tekort om voor 

ALLE kinderen het onderwijs te geven waarop ze recht hebben. De leerkrachten  hebben een 

ondersteuning nodig die tot op de klasvloer voelbaar is en gezien de gesubsidieerde lestijden voor de 

lagere school hier ontoereikend zijn, ondanks de inzet van de ondersteuningsnetwerken, worden deze 

lestijden  bijgevraagd aan de gemeente Lubbeek die kwaliteitsvol onderwijs op prijs stelt. Op deze manier 

ontvangt elke klas van de 13 lagere schoolklassen 1,5 lestijd ondersteuning om leerlingen op maat te 

begeleiden en dit zowel voor de zwakke leerlingen maar zeker ook de leerlingen die extra uitdagingen 

nodig hebben.  

Gevraagde lestijden beleidsondersteuning  Linden:  9/24  lestijden van 1/9/2018 tot 30/6/2019 

Tijdsdruk en omslachtigheid van de taak als directeur laat consequente pedagogische, administratieve en 

organisatorische opvolging zeer moeilijk toe. De beleidsmedewerker kan hierin steun bieden  
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Binkom: 

 3 /24  kleuteronderwijs  

 + 3/24 kleuteronderwijs vanaf krokus  

 1 /24  lager onderwijs  

 2 / 36 zorg 

Kleuteronderwijs worden ingeruild als er instaplestijden op de instapdagen verkregen worden 

 

 

Pellenberg: 

 2 /24  kleuteronderwijs  

 10 /24 kleuteronderwijs vanaf januari, deze worden teruggegeven bij elke instapdag wanneer er 
instaplijsten verkregen worden 

 14 / 24 lager onderwijs 
 

GEVRAAGD ten laste van de gemeente via werkingstoelage: 

In de lagere school hebben we verschillende klassen met grote groepen (min 25 tot  27 leerlingen 

per klas): 

We willen deze klassen zoveel mogelijk ondersteuning geven door middel van co-teaching en 4-

sporenbeleid.  

Het wordt steeds moeilijker voor de leerkrachten om alle kinderen uit grote klassen de nodige 

ondersteuning te geven.  

We willen vooral ondersteuning in het 1ste, 2de ,4de en 5de leerjaar waar de klasgroepen tussen 25 

en 27 leerlingen zijn. De overige klasgroepen (3de en 6de leerjaar ) zijn er normale aantallen ( 22 

leerlingen en 20 leerlingen)  

Als we de restlestijden verdelen, hebben we nog een tekort van 14/24 LT voor de goede 

ondersteuning van onze kinderen.  

Hiervoor vragen we extra ondersteuning aan de gemeente. 

PWB = 14/24 LT voor de LAGERE SCHOOL 

GEVRAAGD ten laste van de gemeente via werkingstoelage: 

PWB : 2/24 voor de kleuterschool voor september 2018, zodat we 3 volwaardige en 2 gedeeltelijk 

gesplitste klassen kunnen maken. De instapklas en de eerste kleuterklas zullen 8 LT samen zitten. In 

september zijn dat 20 leerlingen tijdens de gezamenlijke 8 lestijden, in november zijn dat 27 kleuters 

tijdens de gezamenlijke 8 lestijden, wat haalbaar is. De leerkracht die vrijgesteld wordt voor de 

klasopdracht van 8 lestijden zal dan de 8 lestijden kleutergym geven. 

In januari 2018 willen we 5 volwaardige klassen maken: Er komen nog 6 extra kleuters bij, waardoor 

de instapklas en de eerste kleuterklas samen met 33 kleuters zitten. We willen voor het welzijn van 
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de kleuters de klassen dan volledig splitsen. Daarom vragen we vanaf januari 2018 extra lestijden ( 

PWB: 10/24) om het kleutergym in te richten, zodat elke kleuterklas 2/24 LT kleutergym kan krijgen.  

Dit geeft een totaal van 12/24 lestijden voor de kleuterschool. 

Na de instapdagen in maart, april en juni kunnen we de lestijden PWB terug geven aan de gemeente. 

Maart: totaal – 2 lestijden 

April: totaal - 8 lestijden  

Juni: totaal – 10 lestijden 

Hierdoor blijven er nog 2/24 lestijden over ten laste van de gemeente (PWB).  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de pwb uren ten laste van de gemeente. In het 

memorandum dat de ouderraden van de 3 scholen opmaakten wordt het blijven voorzien van uren ten 

laste van de gemeente ook onderstreept.  

 

3. Infrastructuurwerken school 3212 Pellenberg (opvolging) 

 

Wijzigingen in het aanvraagdossier ( extra berging en sanitair blok dat voorzien werd in de refter zou 

verplaatst worden)  zorgen voor vertragingen. Het bouwvergunningsdossier zou afgeleverd worden rond 

de grote vakantie.  

De aannemer wordt dan eind van het jaar aangesteld en start vermoedelijk na de krokusvakantie.  

Er zijn bij deze werken 3 dossiers actief: een beeldkwaliteitsplan +mobiliteitsplan, een beheersplan en een 

visieplan.  

Peter Van Assche volgt erfgoed op en bekijkt het beschermd dorpszicht en de eventuele mogelijke 

subsidies (beheersplan) . Rekening houdend met de aanbevelingen van erfgoed tot beschermd 

dorpsgezicht zou dit een mogelijke subsidies tot 80 procent kunnen opleveren.  

Kristien staat in voor de schoolplannen en het programma van eisen en Roger Van Horenbeeck volgt voor 

de gemeente het mobiliteits- en beeldkwaliteitsplan op.  

Het kasteel van KULeuven als alternatief voor de school ten tijde van de bouwwerken wordt door de KU 

Leuven on hold gezet. 

Gilberte bekijkt een andere optie om de klassen onder te brengen. 

 

 

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

Pellenberg. 

 

4. Mobiliteitsplan schoolomgeving Linden (opvolging) 
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Vanaf 18 juni 2018 zal de parking afgesloten worden wegens werkzaamheden en heraanleg bestaande en 

aanleg nieuwe parking. Deze werken duren tot voor het bouwverlof (9 juli – 27 juli 2018). Na het 

bouwverlof starten de werken aan de kiss en ride Zone  (Wolvendreef).  Dit werd gepland zodat tegen 1 

september alles zal opengesteld worden. 

Het zicht op de kerk moet gevrijwaard blijven van erfgoed. De bomen langs de parking werden daardoor 

verwijderd en in de plaats komen er lage hagen.  

De Kerkdreef wordt ter hoogte van het kerkhof afgesloten met paaltjes en tevens aan de ingang van de 

huidige parking. Voor september wordt de kiss-en ridezone aangelegd in de Wolvendreef. 

Als laatste zal de Korenbloemstraat ter hoogte van het ontmoetingscentrum afgesloten worden en ook 

verzinkbare paaltjes aan de Martelarenplaats.  

Er komt een evaluatie na 6 maanden over het eenrichtingsverkeer.  

 

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

 

5. Nascholingsbeleid 

 

Linden: 

 

Nascholingsprioriteit(en) Motivering 

1. SVS startvergadering 

 Davy Hugaerts  

We profileren ons als een sportieve school en willen op 
regelmatige basis deelnemen aan SVS sportactiviteiten op 
woensdagnamiddag. De leerkracht gym zet zich actief in voor 
deze SVS-activiteiten. In deze nascholing worden de geplande 
activiteiten van het schooljaar 2018-2019 uit te doeken gedaan. 
Op deze manier kan de leerkracht gym de deelnames van onze 
school plannen in het aangeboden jaarplan. 

2. Opfrissingscursus 

hulpverlener  

 Amy, Marianne en Liesbet 
Verheyden  

 IDEWE 

Onze school is een leefgemeenschap met 50 personeelsleden en 
telt momenteel 446 leerlingen. Schooljaar 2015-2016 volgden 3 
leerkrachten de intense opleiding hulpverlener . Om adequate 
hulp te kunnen verlenen en de nieuwste technieken aan te leren 
is jaarlijks een opvolgcursus nodig. Deze zullen de 3 leerkrachten 
volgen bij IDEWE.  

 

3. Wetenschappen en 

techniek  

 OVSG  
 Kleuterschool en lagere 

school  

Vorig schooljaar zetten we in op STEM. We volgden 3 
pedagogische studiedagen waar het kader van STEM – onderwijs 
toegelicht werd. Leerkrachten pimpen hun lessen naar stemmige 
lessen en doen voorstellen. We maken keuzes en stellen een 
schoolspecifieke leerlijn op.  

 

4. M-decreet > impact op 

onze school + 

Met het zorgteam ( ZC, directie en CLB-anker) wordt de evolutie 
van het M-decreet nauwgezet opgevolgd. Nieuwigheden bij de 
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kleutervolgsysteem  

 Zorgteam  

ondersteuningsnetwerken worden besproken en uitgetekend op 
maat van onze school.  

 

5. Ontmoetingsdagen 

directeurs  

 Directeur  

 OVSG 

Als directeur is het belangrijk op de hoogte te zijn van de 
wijzigingen en vernieuwingen in de onderwijswereld. De 
ontmoetingsdagen bieden hieraan soelaas. Enerzijds kun je 
overleggen/ervaringen en ideeën uitwisselen met collega-
directeurs over pedagogische, organisatorische, administratieve, 
didactische…aangelegenheden en anderzijds brengt de 
pedagogisch adviseur nieuwe items aan. De ontmoetingsdagen 
kunnen ook opgevat worden als een denktank … hoe kunnen 
we…??? Met meerderen weet je immers meer dan alleen. Je 
leert en hoort er veel, zeker de moeite om naartoe te gaan 

 

6. Ontmoetingsdagen LBB 

 Directeur  

 SG 

idem 5 maar dan binnen de SG . 

7. Overlegvergaderingen 

directies Lubbeek  

 Directeur  

 Linde, Binkom, Pellenberg  

Verdelen van de taken en onderling op elkaar afstemmen van 
nieuwigheden in het onderwijs.  
Kennis en materialen delen.  

8. Intervisies ict 

 ICT coördinator  

 OVSG  

Tijdens deze intervisies is ontwikkelen en leren met en van elkaar 
prioritair. Creativiteit, professionaliteit, ervaringen, oplossingen 
en plezier in onderwijs worden met elkaar gedeeld binnen een 
intervisiegroep. Ieder lid is gelijkwaardig en intervisie resulteert 
voor iedere deelnemer in inbreng en opbrengst. Vanuit een 
intervisiegroep kan de ict-co leerkrachten uit het team nieuwe 
ideeën aanbrengen, oplossingen bieden. 

 

9. Evalueren van muzische 

vorming  

 Schoolteam  

 OVSG  

 2 pedagogische studiedag  

Muzische vorming is een uitgewerkte leerlijn in onze school. De 
evaluatie schiet nog te kort en leerkrachten geven aan niet goed 
te weten hoe het procesmatig evalueren in kaart kan worden 
gebracht en gerapporteerd wordt.  We moeten hierin duidelijke 
afspraken en aflijningen maken. Een pedagogische studiedag 
geeft ons het theoretisch kader, de mogelijkheden die er zijn en 
handvaten om het muzisch proces gericht te evalueren. In een 
opvolging zal dit uitgewerkt worden op maat van onze school 
zodat dit aansluit met de leerlijn van muzische vorming.  

 

10. Zorg op school 
 Schoolteam  

 Eigen beheer  

Pedagogische studiedag die we zelf organiseren om het 
zorgbeleid te evalueren en bij te sturen. Ook het KVS wordt 
onder de loupe genomen.   
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Binkom: 

nascholingsprioriteiten motivering 

Muzische vorming in de kleuterschool: 
afspraken maken binnen de 5 domeinen, 
implementatie muzisch proces, evaluatie 
en doelen KVS 

Personeelsvergadering september (beeld 
en beweging) 

Personeelsvergadering december (drama 
en media) 

Personeelsvergadering april (muziek) 

Om tegemoet te komen aan de werkpunten van het 
doorlichtingsverslag (oktober 2016) gaan we de 
afspraken binnen de 5 domeinen terug nader bekijken 
en updaten. We gaan zorgen dat er een doorgaande lijn 
ontstaan over de huidige 4 kleuterklassen want tot nu 
toe was dit enkel voor graadklassen opgelijst. Daaraan 
koppelen we ook evaluatie binnen muzische vorming en 
kijken we welke doelen we kunnen opnemen in het 
kindvolgsysteem. Verder is het ook nodig dat we het 
muzisch proces verder blijven implementeren in al de 
muzische activiteiten. 

Wiskunde in de kleuterschool… is meer 
dan 1, 2, 3 

 

Pedagogische studiedag woensdag 16 
januari 2019   

 

Personeelsvergadering november (de 
speel leerhoeken onder de loupe vanuit 
een wiskundige bril)  OVSG 

Het kleuterteam gaat aan de slag met het concretiseren 
van de doelen van wiskunde. Vanuit een praktisch 
aanbod ontdekken de leraren van de peuter en 
kleuterklas verschillende manieren om wiskundig 
denken een plaats te geven in hun werking. De 
dagelijkse routines, wiskunde activiteiten, verrijkte 
hoeken en rekenmascottes geven de kleuters veel 
leerkansen.  Ook wiskunde verhalen en ICT-werkvormen 
motiveren kinderen in hun ontluikende gecijferdheid.  
Deze navorming geeft je verschillende mogelijkheden en 
tips voor de klaspraktijk. 

 Wat de doelen van het leergebied Wiskunde 
kunnen betekenen in de praktijk; 

 Hoe je een rijk Wiskunde milieu en activiteiten 
kan creëren voor peuters en kleuters; 

 Hoe je de verticale lijn van wiskundige vorming in 

11. Onderwijs slim 

organiseren 

 Directeur  

 COV ( op wachtlijst)  > 

inmiddels bevestigd!  

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet meer van 
deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex 
geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is 
heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu 
in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen. Scholen en 
organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en 
externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt!  

 Deze vorming neemt je mee op de weg naar verandering. Het 
neemt de veranderende context als uitgangspunt. De 
innovatieve onderwijsorganisatie moet leiden tot een 
meerwaarde voor iedereen die het aanbelangt. We streven naar 
kwaliteitsvol onderwijs met duurzame resultaten voor leerlingen 
en met meer effectiviteit en efficiëntie, zodat de slagkracht van 
de school toeneemt. We willen ook de werkdruk en de stress 
doen dalen en de betrokkenheid en goesting van 
schoolmedewerkers doen toenemen. 
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de kleuterschool kan bewaken. 
 
Je kan je verder verdiepen door de sessies ‘Trax: de 
speel leerhoeken onder de loupe vanuit een wiskundige 
bril’, de navorming ‘observeren in de kleuterschool’, de 
navorming ‘meespelende leerkracht’ en de navorming 
‘hoekenwerk’ te volgen. 
 

De meespelende leerkracht in de 
kleuterschool 

Pedagogische studiedag woensdag 10 
oktober 2018  

Spelen is de motor van ontwikkeling voor elke kleuter. 
Maar niet alleen kleuters spelen graag, de leraren ook! 
Leer hoe je van meespelen een rijke activiteit maakt en 
hoe je zo de kinderen vele dingen bijleert. 
Kleuters vertonen verschillende stadia van 
spelontwikkeling. Leer welke manier van ondersteuning 
het spel van de kleuter op een hoger niveau brengt. 

 Hoe je het meespelen aanpakt; 
 Wat ‘goed’ spel is; 
 Hoe je van vrij spel rijk spel maakt; 
 Hoe je van meespelen een rijke, doelgerichte 

activiteit kan maken. 
 

 Observeren in de kleuterschool  

 

Personeelsvergadering februari OVSG 

Observeren is de manier om de ontwikkeling van de 
kleuter op te volgen en je onderwijspraktijk te richten. 
Over de vormen van observeren die je kan gebruiken, 
krijg je aan de hand van voorbeelden, tips om aan de 
slag te gaan. 
Vanuit het doelgericht observeren volgt het betekenisvol 
en doelgericht aanbod in de klas. 
Het observatiedocument geeft een beeld van elke 
kleuter. 

 Welke vormen van observeren je kan hanteren in 
de klas; 

 De digitale applicatie bij het doelenboek van 
OVSG kennen; 

 Verschillende mogelijke manieren aan van 
registreren; 

 Vervolgacties maken na de observaties. 

Leren leren in de lagere school: 
coachingstraject: zelfregulerend leren 
i.s.m. UGent 

Een algemene kadering van wat er 
allemaal onder leren leren valt : 
pedagogische studiedag 10 oktober Gent 

 

Uitwisseling tussen alle scholen en delen 
van praktijken of ideeën: pedagogische 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werkten de 
leerkrachten van de lagere school en de leerlingen van 
de 3de graad mee aan een studie van UGent rond 
zelfregulerend leren. 
Daarom kunnen we voor het schooljaar 2018-2019 
genieten van een coachingtaject op maat. Hier zullen 
volgende items aan bod komen: 
-directe instructie: hoe leren leren stimuleren door je 
instructiemodel hierop af te stemmen. 
-krachtige leeromgeving: hoe leren leren stimuleren 
door het aanbieden van een leeromgeving met keuze, 
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studiedag 16 januari Gent 

Schoolgerichte coaching: 
personeelsveragdering november 

complexe betekenisvolle taken, differentiatie, … 
-motivatie: wat zijn de verschillende soorten motivatie 
en hoe speel je daar best op in? 
-evaluatie: hoe kan je evalueren in lijn met de doelen 
van leren leren? Hoe evalueer je leerlingen hun gebruik 
van ‘leren leren’?  

Sociale vaardigheden in de lagere school 

Leerlijn ontwikkelen in kader van breed 
evalueren 

Personeelsvergadering september, 
december, april 

De laatst 4 schooljaren werkten wij met maandthema’s 
die over de ganse school liepen. Uit evaluatie is gebleken 
dat dit niet altijd het gewenste resultaat opbrengt. Ook 
het systeem dat uitgewerkt werd om sociale 
vaardigheden te rapporteren blijkt moeilijk te hanteren. 
Om deze 2 op elkaar af te stemmen willen we een 
leerlijn uitwerken in kader van breed evalueren. We 
gaan elke trimester hieraan 1 personeelsvergadering 
werken 

Scholen slimmer organiseren 

directeur 

Nascholing aangeboden door COV Vlaams 
Brabant 

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet 
meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen 
is te complex geworden om nog alleen te doen. De 
instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving 
waarin de school opereert is continu in verandering en 
stelt voortdurend nieuwe eisen. Scholen en organisaties 
worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe 
veranderingen waardoor de werkdruk stijgt!  
 Deze vorming neemt je mee op de weg naar 
verandering. Het neemt de veranderende context als 
uitgangspunt. De innovatieve onderwijsorganisatie moet 
leiden tot een meerwaarde voor iedereen die het 
aanbelangt. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs met 
duurzame resultaten voor leerlingen en met meer 
effectiviteit en efficiëntie, zodat de slagkracht van de 
school toeneemt. We willen ook de werkdruk en de 
stress doen dalen en de betrokkenheid en goesting van 
schoolmedewerkers doen toenemen. 

Ontmoetingsdagen directeurs en 
bijeenkomsten scholengemeenschap LBB 

Overleg 3 directies (Pellenberg, 
Linden,Binkom) 

Als directeur is het belangrijk op de hoogte te zijn van de 
wijzigingen en de vernieuwingen in de onderwijswereld. 
Op de ontmoetingsdagen kun je enerzijds overleggen en 
ervaringen uitwisselen met collega-directeurs over 
organisatorische, pedagogische, administratieve, 
didactische aangelegenheden en anderzijds brengt de 
pedagogisch adviseur nieuwe items aan. 

Dit gebeurt ook op vlak van onze scholengemeenschap 
LBB. 

EHBO 

Bijscholing hulpverleners 28 september 

Een school is een leefgemeenschap waar regelmatig 
ongevallen met leerlingen gebeuren. Het komt er op aan 
om snel en correct te handelen bij de verzorging van een 
leerling. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk 
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Kim Peeters 

Nathalie Aerts 

 

leerkrachten op de hoogte zijn van de nieuwste 
technieken doch tevens dat enkele gediplomeerd 
worden als gebrevetteerde hulpverlener met een 
uitgebreider cursusaanbod. 2 leerkrachten volgen de 
opfrissingscursus. 

  

 

De andere individuele nascholingen liggen nog niet vast 

 

Pellenberg: 

 

Inhoud Organisatie Motivatie 

Pedagogische studiedag: 

(woensdag)  

Kleuterschool: schrijfritmiek 

24 oktober 2018 

Schrijfritmiek

: Krullebol: 

Dorine Cleve 

Schrijfmotoriek, speels, muzisch en doordacht: 

Leren schrijven  is belangrijk voor kinderen. Voor 

sommige kinderen is dit een hele opgave. We 

willen vanaf de eerste kleuterklas de kinderen 

plezier laten beleven in het schrijven, bewegen en 

het ritmegevoel ontwikkelen. Visuele 

vaardigheden trainen en handvaardigheden 

stimuleren, ruimtelijke begrippen leren 

hanteren,…  

Hierin willen we graag ondersteund worden. 

Pedagogische studiedag: 

(woensdag)  

Lagere school: vormgeven aan 

flexibele leerwegen 

24 oktober 2018 

OVSG Elke leerling denkt anders, leert anders, heeft 

andere talenten, reageert anders,…Omgaan met 

al deze verschillen is niet evident. Met het 

leerkrachtenteam willen we meer werk maken 

van didactische aanpak, klas -en schoolorganisatie 

en interactie met leerlingen 

Pedagogische studiedagen: 

(woensdag) 

30 januari 2019 

Kleuterschool 

Ingericht 

door directie 

en ped. Team 

en 

kleuterleidste

rs 

Schrijfmotoriek: verder uitwerken , materialen 

maken, evalueren,…. 

Pedagogische studiedagen 

(woensdag) 

OVSG aanvulling van de vorige studiedag (vormgeven 

aan flexibele leerwegen) : coöperatief 

samenwerken in heterogene groepen: 
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30 januari 2019 

Lagere school: : coöperatief 

samenwerken in heterogene 

groepen 

Het concreet aanpakken en leren kennen van 

werken met heterogene groepen, interactie en 

participatie stimuleren van alle kinderen.  

Pedagogische studiedagen 

(woensdag)   

kleuterschool : “ rijk klasklimaat” 

29 mei 2019 

 

cego “rijk klasklimaat” 

De gedrevenheid van kinderen om greep te 

krijgen op de werkelijkheid vraagt om een 

gevarieerd aanbod dat hen steeds opnieuw 

uitnodigt tot onderzoeken, ontdekken en 

exploreren. Durf je loslaten en te kijken naar wat 

kinderen echt kan boeien? Sta je wel eens stil bij 

de vraag of je klasinrichting echt op maat is van je 

kleuters? Hoe creëer je een uitlokkend, niet 

overladen aanbod op maat? 

Pedagogische studiedagen 

Lagere school: WO 

29 mei 2019 

 

Ingericht 

door directie 

en ped. team 

WO: Naar aanleiding van de doorlichting werken 

we ons programma WO verder af.  

KiVa project: deel 2 

•Dinsdag 23 januari 2018 van 

09u30-12u30 

•Dinsdag 27 februari 2018 van 

09u30-16u30 

•Dinsdag 27 maart 2018 van 

09u30-16u30 

 

 

KIVA Trekkersgroep: Anja Boogaerts en Sofie Kaerts 

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het 

is ook de naam van een succesvol Fins 

antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor 

dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school 

als een veilige, aangename en stimulerende 

omgeving ervaren waarin pesten minder kans 

maakt.  

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde 

antipestprogramma waarmee Vlaamse 

basisscholen, op weg gezet door professionele 

trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als 

doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan 

te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het 

lager onderwijs. 

KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de 

kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het 

ontwikkelen van een gevoelenstaal, het 
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weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor 

zichzelf en anderen.  

Anja en Sofie zullen de trekkers zijn van deze 

groep: ze volgen de opleiding en geven feedback 

op de personeelsvergaderingen. (intensieve 

training = 2 ½ dagen.) 

EHBO  IDEWE Mia Roskams en Marianne Empsen volgen de 

nascholing van hulpverlener: Elk jaar dienen ze 

een opfrissing te volgen. De nascholing gaat door 

op 15 oktober 2018 in IDEWE Leuven. 

Overlegmomenten 3 

schooldirecties  

directies De drie directies van de gemeente Lubbeek 

komen maandelijks samen om te overleggen. 

Overlegmomenten directie/ 

OVSG (bijeenkomsten directies 

directies Als directeur is het belangrijk op de hoogte te zijn 

van de wijzigingen en de vernieuwingen in de 

onderwijswereld. Op de ontmoetingsdagen kun je 

enerzijds overleggen en ervaringen uitwisselen 

met collega-directeurs over organisatorische, 

pedagogische, administratieve, didactische 

aangelegenheden en anderzijds brengt de 

pedagogisch adviseur nieuwe items aan. 

Overlegmomenten LBB Directies LBB Op vlak van onze scholengemeenschap LBB 

komen we maandelijks samen. 

Zorg Later te 

bepalen 

Zorgteam: Nascholingen rond zorg, M decreet,…. 

Administratie provincie Ann VDW : Personeels- en leerlingenadministratie 

ICT OVSG Marianne Empsen: 

ICT netwerkdag 

Individuele nascholingen  Later te bepalen 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het nascholingsbeleid van de scholen. 

 

6. Voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
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Vakanties: 

 Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018 
 Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018 
 Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019 
 Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019 
 Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019) 
 Dag van de Arbeid: 1 mei 2019 
 Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 30  mei) 
 Pinkstermaandag: 10 juni 2019 
 Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019 

 

De facultatieve verlofdagen zijn voor de 3 scholen hetzelfde: 

 Facultatieve verlofdagen 

- 8 oktober 2018 

- 4 februari 2019 
 

 Pedagogische studiedagen GBS De Stip Linden 

- woensdag 7 november 2018 

- woensdag 23 januari 2019  

- woensdag 15 mei 2019 
 

 Pedagogische studiedagen GBS De Stip Binkom 

- woensdag  10 oktober  2018 

- woensdag 16 januari 2019  

- woensdag 20 maart 2019 
 

 Pedagogische studiedagen school 3212 Pellenberg  

- Woensdag 24/10/2018   

- woensdag 30/01/2019 

- woensdag 29 /05/2019 
 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de facultatieve verlofdagen en pedagogische 

studiedagen van de scholen. 

 

 

 

7. Aanpassingen schoolreglement 

 

 Minder scherpe Maximumfactuur van 425 euro naar 435 euro  

 Bijdrageregeling (o.a. opvang en abonnementen tijdschriften aangepast ) 

 Facturen via mail + eerste herinnering  
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 Getuigschrift: Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt  een getuigschrift 
dat aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft  : een getuigschrift van bereikte doelen 

 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media 

 Absoluut en permanent algemeen rookverbod in heel de school …  
 

In de infobrochure:  

- Nieuwe regeling ten gevolge van kiss en ride (Linden) 

- Ondersteuningsnetwerk  

- Schoolverandering  

- Dranken en maaltijden ( Linden)  
 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de aanpassingen van het schoolreglement  van de 

scholen. 

 

8. Oudertevredenheidsenquête 

 

Linden: 

 2 maal herinnering gestuurd.  

 66 onvolledig en 204 volledig op de 267 oudsten = 76,4 % 

 Resultaten van open en gesloten vragen werden ontvangen  

 Verwerking is bezig  
 

Binkom: 

61 van 89 volledig 

15 onvolledig 

 

Pellenberg: 

76 van 160 volledig 

Duidelijk opmerking naar infrastructuur van de ouders. 

 

De directies moeten deze zelf grotendeels verwerken. 

Terugkoppeling naar ouders in september.  

 

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

de scholen. 

9. Lerarenplatform 

 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een ‘pilootproject lerarenplatform’ opgezet om meer tijdelijke 

leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. De deelnemende 

samenwerkingsplatformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een 
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aantal leerkrachten een aanstelling te geven tot het einde van het schooljaar, op voorwaarde dat deze 

personeelsleden: 

•worden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar; 

•of zelf een stabiele opdracht krijgen, en een ander – meer ervaren – personeelslid dan wordt 

ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar. 

Een voorwaarde voor deelname is wel dat de scholen deel uitmaken van een samenwerkingsplatform, in 

ons geval hebben we een samenwerkingsplatform opgericht met LBB.  

 

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. 

Het pilootproject start op 1 oktober 2018 en loopt tot het einde van het schooljaar. 

Het totale aantal beschikbare voltijdse equivalenten bedraagt 2500 voor alle scholen van het 

basisonderwijs. Als niet alle scholen deelnemen, wordt dit aantal proportioneel verminderd. 

Alle deelnemende scholen ontvangen lestijden voor de aanstelling van leerkrachten in het 

lerarenplatform. Het volume van deze lestijden per deelnemende school wordt berekend a rato van het 

aandeel van de lestijden van het vorige schooljaar van de betreffende school ten opzichte van het totaal 

aantal lestijden van het vorige schooljaar van alle deelnemende scholen samen. Het aandeel lestijden van 

de school wordt vermenigvuldigd met 0,05059893. 

Tijdens de periodes waarin het personeelslid niet kan worden ingezet voor reguliere vervangingen in het 

lerarenplatform, wordt het personeelslid op basis van zijn bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle 

pedagogische taken. Voorbeelden van zinvolle pedagogische taken zijn occasioneel lesgeven, co-teaching, 

peer learning, niet-reguliere vervangingen... 

Weliswaar wordt verwacht dat de personeelsleden aangesteld in het lerarenplatform, op het niveau van 

het samenwerkingsplatform een inzetbaarheidspercentage van 85 procent bereiken binnen het 

samenwerkingsplatform. 

 

Linden: 29 lestijden  

Binkom: 8 lestijden 

Pellenberg: 18 lestijden 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van het lerarenplatform. 

 

10. Memorandum 

 

Dit punt werd begin van de vergadering voorgelegd daar Gilberte nog een andere vergadering had. 

Het memorandum werd opgemaakt door de ouderraden van de gemeentelijke basisscholen Linden, 

Binkom en Pellenberg. 

Karen Crabbé overhandigde dit aan Gilberte en aan de andere leden van de schoolraad.  

Besluit : De schoolraad heeft het memorandum in ontvangst genomen. 

 

 

11. Data vastleggen voor de schoolraden 2018-2019 
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Woensdag 10 oktober 2018 om 20u GBS De Stip Binkom 

Maandag 11 februari 2019 om 20u school 3212 Pellenberg 

Woensdag 5 juni 2019 om 20u GBS De Stip Linden  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de volgende data voor 2018-2019. 

12.Varia 

Warmteprobleem school Linden wordt verder onderzocht. De oorzaak is misschien gevonden nl. de 
waarschijnlijke oorzaak ligt in de afwezigheid van sensoren om over het hele traject van alle 
verluchtingskanalen  een constante temperatuur te waarborgen. De temperaturen lopen in de lokalen 
hoog op door de warmte van de voorbije dagen.  
 
Mia vraagt naar vernieuwing van de Schoolstraat in Binkom. Dit werd al in de vorige legislatuur beslist 
maar eerst moest de grond archeologisch gecontroleerd worden. Van zodra deze controle in orde is, zou 
de heraanleg starten. 
In hetzelfde plan zat ook de parking leerkrachten wat wel al aangelegd werd. 


