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SCHOOLRAAD 
Sint-Jan Berchmanscollege - Westmalle 

KOBA  
Voorkempen 

Nooitrust 4 
Malle 

 

Datum: maandag 16 mei 2022 Uur: 20.00 uur  
Opmerking:  

Aantal bladzijden: 2 
Aantal bijlagen: / 

 

 
 

Aanwezig:  

mevr. M. Verdonck, de heer L. Van Hooydonck, de heer J. Verbruggen,  
mevr. E. Van Loock, de heer G. Brosens, mevr. T. Alénis, mevr. E. Van Dyck 
 

Verontschuldigd:  
mevr. D. De Causemaeker, mevr. S. Degroux 

 

 
 

1. Het verslag van 7 maart 2022 mag op de website komen. 
 

2. Bijkomende agendapunten. 
Tussenstand bouw kleuterschool. Dit wordt opgevolgd. 

 

3. Pensioen Luc Doossche. 
Er zijn enkele festiviteiten gepland om het pensioen van onze collega Luc te vieren. 

 
4. Lestijdenpakket 2022 – 2023 

Momenteel is de heer Guy Brosens nog niet op de hoogte van het aantal uren aanvangsbegeleiding 

en de uren lerarenplatform. Die krijgt hij later pas. 
Hij licht de verdeling van het lestijdenpakket kort toe. 

 
5. Leerlingenaantallen. 

Momenteel zijn er 27 nieuwe kleuters ingeschreven die naar ons eerste leerjaar komen. 
 

6. Muziekavonden. 

Om de drie jaar organiseert de lagere school muziekavonden. Momenteel wordt er nog volop naar 
de mogelijkheden gekeken. Op de planning staat vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2023.  De 

maandag na de muziekavonden plannen we een vrije dag. 
Dit betekent dat 6 februari 2023 een pedagogische studiedag wordt en 14 maart een verlofdag 

wordt. 

 
7. Jaarthema. 

Volgend schooljaar zullen er 2 themaweken, of focusweken, zijn.  Die weken zal er uitgebreid over 
het jaarthema “Verdwalen in verhalen” gewerkt worden. 

 
8. Digisprong. 

Voor we effectief aan de digisprong kunnen werken moeten er nog heel wat zaken in orde gebracht 

worden. De infrastructuur moet worden aangepast.  
Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werden er Ipads aangekocht. In de basisschool 

zijn 84 chromebooks ter beschikking. 
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9. Schoolreglement. 

Er worden enkele aanpassingen gedaan in het schoolreglement. 
 

 
 

Volgende vergadering: 

De volgende schoolraad gaat door op maandag 3 oktober 2022. 
 


