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Schoolraad 

Tijdstip 7 juni 2021, 20 u. – 21 u.  

Aanwezig An Plasmans, Lina Haentjes, zr. Ann Meyvis, Leentje Van de Vel, Francis 
Luyckx, Ingrid Van de Velde , Stephanie Somers (i.p.v. Elise Wuyts), Els 
Sommen 

Verontschuldigd Elise Wuyts 

Afwezig / 

Verslaggever Stephanie Somers 

Agenda • Opvolgen en goedkeuren van het verslag van de schoolraad 
van maandag, 29 maart 2021 

• Voorzitter en secretaris vernieuwde schoolraad aanstellen 

• Prognose lestijdenpakket schooljaar 2021-2022  

• Planning volgend schooljaar: 
o voorstel data facultatieve verlofdagen en 

pedagogische studiedagen 
o (voorlopige) aanpassingen schoolreglement 

• Vastleggen vergaderingen volgend schooljaar 

 
 
Welkom 

Door hoop bewogen 
Jaarspreuk voor de salesiaanse familie van Don Bosco 
 
opvoeden vertrekt van ontmoeting 
van verwondering keer op keer 
een simpele eerste begroeting 
kan aanleiding geven tot meer 
 
met jongeren in dialoog gaan 
vraagt openheid van bij de start 
verbondenheid groeit vaak spontaan 
uit eenvoud en warmte van hart 
 
wie zich door een ander laat raken 
benadert die liefst met respect 
en kan ook de grenzen bewaken 
die hij uit behoedzaamheid trekt 
 
gaan staan in de stroom van het leven 
het is een volwassen gebaar 
want opvoeden is hoop doorgeven 
en daar ben je nooit echt mee klaar 

http://www.donbosco-wijnegem.be/
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Goedkeuring vorig verslag 

OK 

Opvolging vorig verslag 

Ondertekenen van het huishoudelijk reglement. 

Voorzitter en secretaris vernieuwde schoolraad aanstellen 

• voorzitter: Lina Haentjes 

• secretaris: Elise Wuyts 

Prognose lestijdenpakket schooljaar 2021-202 

• Els geeft toelichting bij het leerlingenaantal geteld op 1 februari 2021 en het lestijdenpakket 

voor 2021-2022:  

o totaal aantal kleuters: 27 

→ 1 leefgroep van 2,5-5 jarigen, met 1 voltijds + 2 halftijdse kleuterjuffen  

→ zelfde uren L.O. als 2020-2021 

→ halftijds zorg 

o totaal aantal leerlingen lager onderwijs: 98 

→ 6 klassen: met leraren die voltijds of halftijds of 4/5 zullen werken 

→ zelfde uren L.O. als 2020-2021 

→ 4/5 zorg + voltijds zorg/ZOCO 

 

• Bij de kleuters werden minder dan 35 kleuters geteld. Naar volgend schooljaar toe, betekent 

dit dat er geen 8 uren extra zijn voor kinderverzorging.  Ook zullen er minder zorguren 

ingericht kunnen worden. 

• Voor de lagere school werden ook minder leerlingen geteld. We kunnen alle vastbenoemde 

leraren en leraren met TADD op onze school wel verder tewerkstellen door de verschillende 

verlofstelsels die gevraagd zijn. 

• Er zullen door de verlofstelsels wat verschuivingen plaatsvinden bij de leraren.  Er zijn al 

enkele voorstellen, maar de puzzel is nog niet definitief.  

 

Planning volgend schooljaar  

o voorstel data facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

▪ facultatieve vrije dag: 1/10/2021, 7/02/2022 → bij BKO Ferm afgetoetst 

voor opvangmogelijkheden.   

▪ pedagogische studiedagen: 12/11/2021 (vrijdag na Wapenstilstand), 

25/05/2022 (aansluitend aan verlengd weekend Hemelvaart)  

o Andere data die ook al mee opgenomen worden in de jaarplanning 

▪ 22/05/2022 : schoolfeest 

▪ 26/05/2022: Eerste communie 

▪ 29/05/2022: Vormsel 

▪ 16/03/2022 - 18/03/2022: boerderijklassen 1de graad 

▪ 30/05/2022 - 3/06/2022: bosklassen 3de graad 
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→ De planning, zoals bekend eind juni, wordt bij de laatste nieuwsbrief aan de ouders bezorgd en op 

de kalender van de website geplaatst.  Daar zal die volgend schooljaar verder aangevuld of aangepast 

worden. 

 

o (voorlopige) aanpassingen schoolreglement: 

het model van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor 2021-2022 vergelijken met 

onze versie van 2020-2021. 

▪ zeker over te nemen: de tekst van het DBOC i.v.m. de beroepscommissies 

▪ ook alle voorgestelde wijzigingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

overnemen die van toepassing zijn voor onze school. 

▪ extra aanpassingen doen, zoals in vorige vergaderingen zijn aangebracht 

Varia 

• Gerucht dat nieuwsbrief zou verdwijnen? Ouders vinden het fijn om de nieuwsbrief via mail 

te krijgen. 

• Rondvraag nieuwsbrief: wie leest de nieuwsbrief wekelijks? helemaal? via mail of op 

website? 

• Sluiting zwembad? Nog 1 schooljaar, nadien mogelijk in Deurne of Brasschaat gaan 

zwemmen. 

• Veel acties (en dus veel kosten) in mei: schoolfoto’s, tekenfund, schoolfeest,… Volgend jaar 

beter spreiden. Ook overleggen met het internaat om zo overlappende acties te vermijden. 

• Hoe verloopt de mobiliteit in de straat?  

Nog niet zoals het zou moeten. Politie komt kijken, maar voor de schooluren. Sinds de 

paaltjes er staan, blijven de auto’s gewoon op straat staan om kinderen af te zetten of op te 

halen. Politie nog eens vragen voor controle. 

• Promotiefilmpje school moet nog gemaakt worden. Eventueel met een drone? Misschien zijn 

er ouders die hier ervaring mee hebben?  Navragen via de nieuwsbrief. 

• Geen BBQ op het internaat deze zomer. 

 

 

Vastleggen vergaderingen volgend schooljaar  

• maandag 18 oktober 2021 (20u) 

• dinsdag 8 februari 2022 (20u) 

• maandag 13 juni 2022 (20u) 

 

 

Volgende vergadering: maandag 18 oktober 2021, 20 u. 


