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Verslag vergadering 18 juni 2012 
 

Plaats:  
Heerdweg, 9800 Vinkt 
 

Aanwezig:  
Leerkrachten: meester Bart - juffrouw Marleen 
Ouderraad/oudercomité: Karen De Jans - Wim Galle   
Plaatselijke gemeenschap: Annick Denewet – José Verstraete 
Directeur Chantal Leblanc 
 
Aanwezig op uitnodiging : Johan Vermeulen 
 

Verontschuldigd:  

 
Verloop van de vergadering 

 
1. Aanpassing van de aanpak van het bouwdossier te Vinkt 

a. Johan Vermeulen kwam de plannen van de vernieuwbouw voorstellen en 
toelichten 

• Een nieuwbouw duurt nog 5-10jaar. Het schoolbestuur besliste om 
met kleine dossiers  grondige verbouwingen te doen. Het duurt 
momenteel 3 maanden om een klein dossier in verkorte procedure 
door de administratie te krijgen. 70% van de werken wordt hierdoor 
gesubsidieerd. De resterende 30% komt van het patrimonium 
(solidariteitsfonds) van de scholengemeenschap. 

1. Deel van 5e en 6e leerjaar wordt eerst aangepast – deze klassen 
gaan tijdens de werken in andere locatie.  Normaal gezien op 3 
maanden tijd kunnen deze werken gedaan zijn. In dat deel 
zullen dan 4 klassen gemaakt zijn : 2 op gelijkvloers, 2 op 
eerste verdieping. 

2. De voorlopige locatie voor 5e en 6e leerjaar wordt de pastorij. 
Deze is vrij vanaf september 2012. 

3. In de 2e fase wordt het andere deel van het gebouw op dezelfde 
manier aangepakt. 

4. Er wordt geopteerd voor screens in plaats van de momenteel 
getekende zonwering (geperforeerde platen). 

5. Aan de achterkant wordt de gevel gezandstraald en ofwel 
gekaleid ofwel hervoegd, naargelang de staat van de muur. 

6. Suggestie : op 1e verdieping mogelijkheid maken om 1 
polyvalente ruimte te maken die ook als 2 klassen kan gebruikt 
worden. 
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7. Concreet wordt dit : totaal van 3 dossiers = 1 dossier per jaar 
dwz. 3 x 3 jaar voor de volledige werken. Het eerste dossier zou 
tegen september 2013 moeten uitgevoerd zijn. 
 

b. Vraag : hoe staat het met de speelplaats ? (huidige toestand is onveilig) 
 

-> De schoolraad adviseert  dat de fietsrekken vanaf dinsdag 19/06/2012 
tegen de muur van de turnzaal komen. De hekkens worden volledig 
dichtgemaakt en er wordt een zone voorzien om de fietsen te beschermen. 
Voor de veiligheid en de praktische organisatie wordt de doorgang naar de 
vroegere speelplaats volledig afgesloten! De kinderen gaan naar de klassen 
en naar de toiletten via de berging. 

 
 
2. Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2012 - 2013. 
Verdeling van de klassen voor beide scholen. 
a. Vinkt : kleuters : 61 + lager : 97 = totaal van 158 

 

• Kleuters : 72 lestijden 
b. Zeveren : kleuters : 48 + lager : 76 = totaal van 124 

 

• Kleuters : 60 lestijden 
c. Totaal kleuters : 144 lestijden (132 + 12 lestijden LO) – 163 lestijden = 

overschot van 19 lestijden wordt overgedragen naar lager. 
d. Totaal lager : 267 lestijden + 19u van kleuter = 286 lestijden 

• Vinkt : 6 volwaardige klassen 
1. 144 lestijden + 6 lestijden LO 
2. 10u zorg (procentueel verrekend) + 2u extra voor 

allochtonen/anderstaligen = 12u 
•  Zeveren : 2 stukken graadsklas + 5e en 6e leerjaar opgesplitst + 
halftijdse kracht van 19u (bijgecreeërd door overdracht kleuter) 
1. 120 lestijden + 10 opsplits + 6 lestijden LO 
2. 6u zorg (procentueel verrekend) – 2u (geen 

allochtonen/anderstaligen) = 4u 
e. Verdeling kleuters 

• Extra lestijden bij instapdagen vervallen, enkel terug na 
krokusvakantie. 

• Vinkt : 27 kinderen bij start : de 8 oudste kinderen gaan direct door 
naar 2e kleuterklas – mogelijkheid voor groei met 9. 

1. Tot en met de krokusvakantie zal de volledige 11u 
kinderverzorging naar Vinkt gaan omdat de nood daar het 
hoogst is. 

• Zeveren : 13 kinderen bij start – mogelijkheid voor groei met 6 
1. Bij extra uren na de krokusvakantie zullen eventueel uren 

kinderverzorging ook aan Zeveren toegewezen worden, 
afhankelijk van de noden. 

� De schoolraad geeft unaniem een gunstig advies omtrent deze regeling. 
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3. Maximumfactuur in onze school: aanpassing + overzicht van de 
uitgaven van de ouders per klas 

a. Volgens het decreet gaat de verandering van de maximumfactuur in voege 
op 01/09/2012. Hiervoor moet het schoolreglement aangepast worden. 

 
 

� De schoolraad geeft unaniem een gunstig advies omtrent deze aanpassing. 
 

 
b. De directie heeft de begroting voor de uitstappen Vinkt en Zeveren mee ter 

inzage zoals gevraagd op de vorige vergadering. Er is een gedetailleerd 
overzicht gemaakt van inkomsten en uitgaven per vestiging en per klas(sen). 

 

4. Varia 
a. Begeleiding zwemmen in Vinkt : in hoeverre kunnen leerkrachten vrijgesteld 

worden om activiteiten te organiseren / begeleiden ? En dan specifiek : 
kunnen leerkrachten vrijgesteld worden om zwemmen te begeleiden ?  

• Volgens de wet moeten er x-aantal begeleiders zijn, berekend volgens 
het aantal leerlingen, in en naast het zwembad.  

• Voor Vinkt komt dit op 2 leerkrachten, naast de zwemleerkracht en 
de 2 redders,  die begeleiden. Vinkt heeft beslist dat er 2 vaste 
leerkrachten + 1 variabele leerkracht meegaan bij het zwemmen. Zo 
worden er 3 leerkrachten vrijgesteld : 1 leerkracht voor admin.  
(opgelegd door directie) en 2 variabele die instaan voor organisatie 
van allerlei schoolse activiteiten. 

• Vraag van oudercomité : kan er een zwemmama of zwempapa 
meegaan? Wettelijk mag dit. 

 
b. Naar aanleiding van het nieuwe inschrijvingsbeleid zal er een aanpassing 

moeten gebeuren in het schoolreglement. De capaciteit van de school zal 
hiervoor moeten bepaald worden. Er komt na de kerstvakantie een 
vastgestelde inschrijvingsperiode waar de ouders zich kunnen aanmelden. 
Dit zal zo vermeld worden in het schoolreglement. 

 

 
 

Datum volgende vergaderingen :  
Dinsdag 9 oktober 2012 
Dinsdag 5 februari 2013 
Dinsdag 4 juni 2013 

 


