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Verslag Schoolraad van maandag 23 mei 2016.
Personeel: dhr. Huybrechts Jerry
Ouderraad: dhr. Machiels John, dhr. Nyssen Rik, mevr. Van Gestel Alexandra
Lokale gemeenschap: dhr. Renkens Victor, mevr. Geelen Germaine, mevr. Aussems Jocelyne
Directie: mevr. Brepoels Hilde, dhr. Reggers René,
Schoolbestuur: dhr. Bleus Freddy, dhr. Coenen Koen, dhr. Bisschops Bart
Aanwezig: Jerry, René, Alexandra, Victor, Germaine, Hilde, Bart
Verontschuldigd: John, Rik, Jocelyne
1.Verontschuldigd is: dhr. Peuskens Jean-Paul, gedeputeerde voor onderwijs
2. Opmerkingen verslag 2016.02.22: Nihil
3.Overlopen van de wijzigingen in het schoolreglement:
Het aantal wijzigingen is zeer beperkt. Het volledige schoolreglement wordt overlopen.
4.Lestijdenpakket 2016-2017
Onderwijzend personeel
Kleuteronderwijs
Basisomkadering
Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen 164
SES-lestijden kleuteronderwijs 9
Totaal aantal lestijden kleuteronderwijs 173
Lager onderwijs
Basisomkadering
Lestijden lager onderwijs volgens de schalen 275
SES-lestijden lager onderwijs 27
Totaal aantal lestijden lager onderwijs 302
Aanvullende lestijden
Aanvullende lestijden katholieke godsdienst 16
Paramedisch personeel
Uren kinderverzorging 11
Puntenpakket
Punten ICT-coördinatie 16
Punten administratieve ondersteuning 58
Er is een lichte vooruitgang in uren bij de kleuters en een grote daling in het lager onderwijs.
Deze schommeling is echter niet meer dan een normaal verschijnsel.
De cijfers hebben wel hun gevolg voor de personeelsformatie. Zo zal er TBS zijn, zowel in
het kleuter als lager als in de administratie.

5.Verlofdagen 2016-2017
Facultatieve verlofdagen:
Maandag 3 oktober 2016
Maandag (wordt bepaald op de personeelsvergadering van 02.06.2016)
Pedagogische studiedagen
Januari 2017: overkoepelende studiedag met receptie in nieuwe school te Herderen
6.Data schoolraad 2016-2017
Maandag 17 oktober 2016
Maandag 20 februari 2017
Maandag 22 mei 2017
7.Nieuwe samenstelling ingaand vanaf 01.04.2017.
De informatieve brief van het schoolbestuur werd geprojecteerd en vluchtig overlopen.
Het personeel en de ouderraad hebben deze informatie vorige week al gekregen.
Er werd even informeel geïnformeerd of er weer iets zou georganiseerd worden door het
schoolbestuur. Dhr. Bisschops zei dat dit wel al intern ter sprake is gekomen.
8.Capaciteitsbepaling schooljaar 2016-2017.
Om volledig in orde te zijn werd het proces-verbaal voorgelegd ter ondertekening.
Dhr. Bisschops meldde dat het niet de intentie is van het schoolbestuur om kinderen te
weigeren. Uiteraard spelen de elementen, die leiden tot een bepaald getal, een grote rol.
9.Varia
Er werd geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende PKS SMV.
Dit schooljaar bestaat de school “reglementair” aangezien op 01.02.2015 het te bereiken
leerlingenaantal gehaald werd. Voor 2016-2017 werd de norm niet gehaald. Dat betekent dat
komend schooljaar PKS SMV een genadejaar kent. Indien op 01.02.2017 de norm weer niet
bereikt zal worden, wordt de school onherroepelijk gesloten. Maar zover is het nog niet.
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