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SCHOOLRAAD 
Sint-Jan Berchmanscollege - Westmalle 

KOBA  
Voorkempen 

Nooitrust 4 
Malle 

 

Datum: maandag 4 oktober 2021 Uur: 20.00 uur  
Opmerking:  

Aantal bladzijden: 2 
Aantal bijlagen: / 

Verslag van de vergadering (nr. ) 9 

 
 

Aanwezig:  

mevr. D. De Causemaeker, mevr. S. Degroux, de heer L. Van Hooydonck, de heer J. Verbruggen,  
mevr. E. Van Loock, de heer G. Brosens, de heer K. Van Eyndhoven, mevr. T. Alénis, mevr. E. Van Dyck 
 

Verontschuldigd:  
mevr. M. Verdonck 

 

 
 

1. We starten de schoolraad met een bezinning. 
 

2. De werking van de schoolraad wordt toegelicht door de heer Koen Van Eyndhoven. 
 

3. Mevrouw Stephanie Degroux is er voor het eerst bij als lid van de schoolraad vanuit de ouderraad. 

Ze stelt zichzelf kort voor aan de andere leden van de schoolraad. 
 

4. We verwelkomen ook de heer Guy Brosens als nieuwe directeur van de basisschool. Ook hij stelt 
zich kort voor. 

 

5. Goedkeuring vorig verslag. 
De powerpoint van vorige vergadering mag op de website komen. 

 
6. Agendapunten met prioriteit. 

Er zijn geen bijkomende agendapunten. 
 

7. We stemmen de data voor de schoolraden voor dit schooljaar verder af. 

De schoolraad komt terug samen op maandag 7 maart 2022 en op maandag 16 mei 2022. 
 

8. Nieuwe schoolkalender 
Op de schoolkalender voor het huidig schooljaar staat de vertelwandeling gepland op 17 oktober. 

Deze activiteit staat voorlopig on-hold door corona. Een concrete datum volgt nog. 

 
In de lagere school gaat op 23 december een kerstmarkt door. Over de invulling is op dit ogenblik 

nog niets geweten. 
 

9. Organigram basisschool. 
De heer G. Brosens licht het organigram van de basisschool toe. 

 

10. Kernteams en werkgroepen. 
In onze basisschool werken we met vier kernteams. Een kernteam werkt rond het pedagogische en 

didactische. Een werkgroep werkt rond activiteiten. Alle kleuterjuffen en leerkrachten van de 
basisschool zitten in een kernteam en in een werkgroep. 

 

11. Uitbreiding kleuterschool. 
De klasgroep voor de jongste kleuters werd veel te groot. Op het einde van vorig schooljaar heeft 

de school beslist om een vijfde klasgroep te starten in september. De refter in de kleuterschool werd 
opgesplitst om een extra ruimte te bekomen. 
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12. Op 1 september werden er extra uren kinderzorg toegekend aan de scholen. Voor 

onze school zouden dan 6 extra uren zijn. Tot op heden hebben we nog niemand gevonden die deze 
uren op zich kan nemen. 

 
13. Alle leden van de schoolraad krijgen van de heer Guy Brosens een overzicht met de evolutie van de 

basisschool, de verdeling van het lestakenpakket en de schoolorganisatie. 

Hij verduidelijkt de aantallen en licht de verdeling van de uren toe. 
 

14. Coronamaatregelen. 
Er zijn versoepelingen binnen het onderwijs. De grootste aanpassingen zijn dat leerlingen en 

personeelsleden moeten geen mondmaskers meer dragen en dat de quarantainemaatregelen 
worden aangepast. 

 

15. Rondvraag. 
De heer Jan Verbruggen vertelt dat er een budget is van de oud-leerlingenbond dat dit jaar door de 

lagere school besteed mag worden. Alle ideeën zijn welkom! 
Vorig schooljaar was dit budget voor de kleuterschool, zij kochten er een zandbak van. 

 

 
 

Volgende vergadering: 
De volgende schoolraad gaat door op maandag 7 maart 2022. 

 


