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SCHOOLRAAD 
Sint-Jan Berchmanscollege - Westmalle 

KOBA  
Voorkempen 

Nooitrust 4 
Malle 

 

Datum: maandag 7 maart 2022 Uur: 20.00 uur  
Opmerking:  

Aantal bladzijden: 2 
Aantal bijlagen: / 

 

 
 

Aanwezig:  

mevr. M. Verdonck, mevr. S. Degroux, 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, de heer K. Van Eyndhoven 

 

We zijn allemaal blij om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten en dit zonder mondmasker. Wat een 
opluchting! 

 
1. We starten de schoolraad met een bezinning. 

 
2. Het verslag van 4 oktober 2021 mag op de website komen. 

De heer Guy Brosens vraagt aan de leden of de schoolraad van volgend jaar later in de maand 

maart kan plaatsvinden. Begin maart komen belangrijke gegevens binnen van het departement 
onderwijs en aan de hand daarvan kan hij een duidelijker overzicht maken in verband met de 

lestijden voor volgend schooljaar. Alle leden van de schoolraad gaan hiermee akkoord. 
 

3. Bijkomende agendapunten. 

Dit schooljaar krijgt de lagere school een budget van de oud-leerlingenbond om een aankoop mee te 
doen. Er kwamen enkele voorstellen binnen maar die zijn te gericht op een bepaalde klas/graad. De 

heer Guy Brosens zou het bedrag graag benutten zodat alle leerlingen baat hebben bij dit geschenk. 
Er wordt nog even verder nagedacht of we het budget spenderen aan de spelotheek of aan de 

aankoop van nieuwe boeken. 
Vorig jaar kreeg de kleuterschool dit budget van de oud-leerlingenbond. Zij kochten er een zandbak 

van voor onder het afdak op de speelplaats. De zandbak wordt vaak gebruikt! 

 
4. Er zijn nog heel wat onduidelijkheden in verband met het lestijdenpakket naar volgend schooljaar. 

Leerkrachten hebben nog geen verlofstelsel aangevraagd, de gegevens van het departement 
onderwijs zijn nog niet gekend, … 

De heer Guy Brosens hoopt ons tijdens de volgende schoolraad meer info te kunnen geven. 

 
5. Uitbreiding kleuterschool. 

Vorig schooljaar werd er in onze kleuterschool een vijfde klas ingericht in de refter. Dit is een 
tijdelijke oplossing. Er wordt een nieuw lokaal gebouwd boven op de refter. Zo krijgt onze 

kleuterschool hopelijk meer ademruimte er wordt de refter weer gewoon refter. 
 

6. Jaarkalender volgend schooljaar. 

De schoolraden worden vastgelegd op: 
maandag 3 oktober 2022 

maandag 20 maart 2023  
maandag 22 mei 2023 
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7. Coronamaatregelen. 

Vanaf vandaag gingen we code oranje naar code geel. 
Dit wil zeggen dat leerlingen en leerkrachten vanaf vandaag geen mondmaskers meer moeten 

dragen, schoolfeest en familiedag gepland kunnen worden, leerlingen weer op uitstap mogen, de 
zwemlessen weer gewoon door kunnen gaan, … Het lijkt of alles wordt weer normaal!  

We moeten wel vermelden dat alle leerlingen en leerkrachten zich zeer goed aan alle regels hebben 

gehouden tijdens code oranje! 
 

8. Digisprong. 
De heer Guy Brosens vertelt ons over de stand van zaken in verband met digisprong. 

 
 

 

Volgende vergadering: 
De volgende schoolraad gaat door op maandag 16 mei 2022. 

 


