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SCHOOLRAAD 
Sint-Jan Berchmanscollege - Westmalle 

KOBA  
Voorkempen 

Nooitrust 4 
Malle 

 

Datum: maandag 7 oktober  2019 Uur: 20.00 uur (LS) 
Opmerking:  
Aantal bladzijden: 2 

Aantal bijlagen: / 

Verslag van de vergadering (nr. ) 9 

 
 

Aanwezig:  

mevr. D. De Causemaeker, de heer P. Scraeyen 

de heer L. Van Hooydonck, de heer J. Verbruggen, mevr. E. Van Loock 
de heer J.Verboven, de heer K. Van Eyndhoven, mevr. H. Cop, mevr. T. Alénis 
 

Verontschuldigd:  

de heer P. Vissers 

 
 

1. De heer K. Van Eyndhoven stelt mevrouw Dorothy De Causemaeker voor als nieuw lid van de 
schoolraad. Mevrouw De Causemaeker stelt zichzelf kort voor aan de andere leden van schoolraad. 

Er zetelen nu weer 3 leden per geleding in onze schoolraad.  

 
2. De heer K. Van Eyndhoven geeft een blad door voor de adresgegevens van de leden van de 

schoolraad. Zo kan de aangepaste lijst op de website van onze school komen. 
 

3. Het verslag van de schoolraad van maandag 20 mei 2019 mag op de website komen. 

 
4. Agendapunten met prioriteit. 

Er zijn geen bijkomende agendapunten. 
 

5. Evolutie van onze leerlingenaantallen. 

Op 1 september 2019 zitten er 82 kleuters in onze kleuterschool, vorig jaar waren dat 74 kleuters. 
Het aantal instappers kan sterk wisselen. Er zijn verschillende instapmomenten voor kleuters en de 

aantallen van deze instappers kan sterk wisselen per instapmoment. 
In de lagere school zitten er 347 leerlingen. 

De aantallen voor de basisschool gaan sinds 2014 in dalende lijn, maar toch  mogen we best 
tevreden zijn met deze aantallen. 

In het eerste leerjaar zitten momenteel 52 kinderen, waarvan 28 kinderen die uit onze eigen 

kleuterschool komen.  
In het zesde leerjaar 76 leerlingen, waarvan 5 nieuwe leerlingen sinds dit schooljaar, in het tweede 

leerjaar startte 1 nieuwe leerling, in het derde leerjaar startten 5 nieuwe leerlingen, in het vierde 
leerjaar startte 1 nieuwe leerling en in het vijfde leerjaar startten 6 nieuwe leerlingen. 

De kleuterschool heeft, net zoals vorig schooljaar, 4 klasgroepen. 

Het eerste leerjaar heeft 3 klassen, het tweede leerjaar heeft 3 klassen, het derde leerjaar heeft 2 
klassen, het vierde leerjaar heeft 3 klassen, het vijfde leerjaar heeft 3 klassen en het zesde leerjaar 

heeft 4 klassen. 
In onze kleuterschool zijn nog steeds 4 graadsklassen, namelijk Ooievaarsnest, Vlindertuin, Berenhol 

en Bijenkorf. 
 

In het verleden werd op de schoolraad besproken om de kleuterschool eventueel anders te 

organiseren. Hierover zijn nog geen knopen doorgehakt. Onze directie wachtte nog even op onze 
nieuwe regering. De vraag is of alles blijft zoals het momenteel is. Mensen zouden dan vanaf mei in 

kunnen schrijven in onze school.  
Moest het digitaal aanmeldingssysteem van start gaan, zouden er 2 secundaire scholen in onze regio 

hiervoor kiezen. 
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Vanaf schooljaar 2020-2021 stapt de Mostheuvel uit onze scholengemeenschap. Vanaf dan vallen 
alle scholen uit onze scholengemeenschap onder hetzelfde schoolbestuur.  

 

Alle scholen uit onze scholengemeenschap blijven ongeveer hetzelfde aantal leerlingen hebben of 
zijn in stijgende lijn qua aantallen. 

Wel is het zo dat – zoals eerder reeds vermeld – de Mostheuvel vanaf het schooljaar 2020-2021 uit 
de scholengemeenschap Schilde- Malle treedt. 

 
6. Invulling lestijdenpakket. 

Meerdere leerkrachten zijn enkel administratief verbonden aan onze school. 

 
 

Lerarenplatform. 
Dit is het tweede schooljaar dat het lerarenplatform bestaat. Het is de bedoeling om meer 

werkzekerheid voor beginnende leerkrachten te creëren. De opdracht voor een leerkracht in het 

lerarenplatform start op 1 oktober en eindigt op 30 juni. 
In onze school gaan de uren van het lerarenplatform naar Emilie De Block in onze kleuterschool en 

naar Emilie Oosthoek in onze lagere school. 
Vorig schooljaar hadden we 32 uren lerarenplatform, dit schooljaar 17 uren lerarenplatform.  

85 % van de opdrachten moet een vervangingsopdracht zijn, anders moet de leerkracht andere 
zinvolle pedagogische taken uitvoeren. Vorig schooljaar behaalden we 48%, net zoals bijna alle 

andere scholen. 

 
Aanvangsbegeleiding. 

Deze aanvangsbegeleiding is nieuw vanaf dit schooljaar om  startende leerkrachten te steunen. 
In onze school hebben we recht op 5 uren aanvangsbegeleiding. 

Het is belangrijk voor de inspectie om te motiveren hoe je de aanvangsbegeleiding gaat benutten als 

school. 
 

7. Beleidsdomeinen. 
 

In de basisschool werden nieuwe kernteams opgestart. Dit naar aanleiding van onder andere de 

doorlichting. De toekomst zal uitwijzen welke invulling deze kernteams verder krijgen en in hoeverre 
alles praktisch kan uitgevoerd worden. Het hele ZILL verhaal speelt hierbij een belangrijke rol. 

 
 

Volgende vergadering: 
De volgende schoolraad gaat door op maandag 17 februari 2020. 

 


