
VERSLAG SCHOOLRAAD 13 oktober 2014 
AANWEZIG : 

Voorzitter : Michel Haegeman 

De directie : Dennis Bultereys (SVA), Nele Belsack (SVD), Lieve Maes (BuLo) en Kris Hunninck (SVB). 

De pedagogische raad : Marleen Christiaens (SVA),  ), Els Verelst (SVD), Cindy Van Malder (Bulo) 

De ouders : Catherine van Geel (SVB), Ingrid Van Houtte (SVA) 

De lokale gemeenschap :  Daniel Desmedt (SVB)  

VERONTSCHULDIGD :),  Pascale Deridder (SVD), Benedicte Navarro (SVD), Stephane Van Roy 

(SVD) en . Veerle Meerts (SVB) 

 

1. Aanstelling voorzitter 

Michel Haegeman was belet. Daniel Desmedt wordt aangesteld als plaatsvervangend 

voorzitter. 

 

2. Leerlingenaantallen  

 

 KS LS 

SVA 141 284 

SVD 110 166 

SVB 103 157 

Bulo  83  

 

In het Bulo zijn er 11 lln. minder tov vorig jaar. Lieve legt uit dat dit het gevolg is van de 

invoering van het M-decreet.  

Er is minder doorstroom vanuit het lager onderwijs en de doorverwijzing vraagt een lange 

weg.  

 

3. Schoolreglement 
Het schoolreglement wordt overlopen.  

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Maximumfactuur wordt verhoogd tot maximum € 45 in de kleuterschool en in de lagere 

school bedraagt het maximumfactuur € 85 

- Het doksterbriefje een week voor en na een vakantie valt weg. 

- Het is mogelijk een inschrijving te ontbinden indien kinderen beschikken over een verslag dat 

toegang geeft tot het buitengewoononderwijs. De procedures om tot ontbinden van een 

inschrijving over te gaan worden overlopen. 

Volgende zaken zullen nog worden aangepast maar zijn op het moment van de schoolraad nog niet 

duidelijk of af: 

- Aanvullende info ivm de schoolverzekering (er werd met alle scholen ingetekend op het 

raamcontract vanuit het verbond, de verzekerde bedragen zullen vermeld worden in het 

schoolreglement) 

- De opvangjuf van Sint-Victor Alsemberg is voor onbepaalde tijd out wegens ziekte. Er wordt naar 

een oplossing gezocht. Een mogelijkheid is dat een externe firma voor de opvang zal zorgen wat 

een verhoging van de kosten met zich  zou kunnen meebrengen. 

  

4. Facultatieve verlofdagen en pedagogishe studiedagen 

 
 Facultatieve verlofdagen Pedagogische studiedagen 

SVA 7/3, 3/6 21/10, 27/01, 16/3 

SVD 7/3, 20/10 Idem 

SVB 29/4, 17/5 Idem 

Bulo 12/10, 7/3 30/9, 9/12, 20/1,  



 

 

 

5. Directiewissel Bulo 

Katrien Moerman was geruime tijd afwezig wegens ziekte. Zij werd dit schooljaar 

vervangen door Lieve Maes. Van 1/4/2015 werd Katrien op pensioen gesteld wegens 

medische redenen.  

Op 01/09/2015 wordt Benedicte Eykerman de nieuwe directrice van het BuLO. 

 
6. Varia toetreding nieuwe leden, vervanging van leden 

Vraag BULO: Kan er van de oudergeleding nog iemand toetreden tot de schoolraad? 

 

Onder 2.5 van huishoudelijk reglement wordt een antwoord gegeven: 
2.5 Wanneer in de loop van het schooljaar een lid van de personeels- of oudergeleding zijn mandaat 

beëindigt, zal de onderliggende pedagogische of ouderraad een ander lid afvaardigen naar de 

schoolraad. 

Wanneer er geen onderliggende raad is conform het participatiedecreet of de onderliggende raad kiest 

ervoor om geen leden af te vaardigen, wordt het uittredend lid desgevallend opgevolgd door de 

eerstvolgende plaatsvervanger van de desbetreffende geleding bij de verkiezingen voor de schoolraad. 

Als er geen plaatsvervanger werd verkozen, kan de schoolraad een nieuwe vertegenwoordiger van die 

geleding aanduiden conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement. 

Wanneer in de loop van het schooljaar een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap zijn mandaat 

beëindigt, wordt op de eerstvolgende vergadering van de schoolraad de coöptatie overeenkomstig punt 

2.3 hierboven geagendeerd. 

 

 

Volgende vergadering:  

DONDERDAG 1 oktober 2015 om 19.30 uur in SVA 

 
 
 
Plaatsvervangend voorzitter 
Daniel Desmedt       


