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verslag van :  Schoolraad 

datum  :  30 mei 2017 om 9u 

aanwezig  :  Ines Calcagnile (secretaris), Viviane Gemoets (uittredend voorzitter) 

  Luc Frederix, Eveline Leurs, Herman Op’t Eynde en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke 

scholen) 

Lieve Gijbels, William Theys, Sabine Valkenborgh (afvaardiging personeel)  

Deborah Costantino, Véronique Mertens (afvaardiging ouders) 

Verontschuldigd:  Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen), 

  Bert Coenen (beleidscoördinator beleidsondersteuning) 

  Katleen Luyts (afgevaardigde personeel) 

  Silke Ceelen (afgevaardigde ouders) 

  Bregje Hoogmartens (afgevaardigde lokale gemeenschap) 

opgesteld door  :  Ines Calcagnile 

 

 

Begroeting door mevrouw Ines Calcagnile. Ze heet iedereen van harte welkom.  
Verontschuldigingen worden overlopen. 
 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslag schoolraad 18 april 2017 
2. Overleg i.v.m. aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 

2018-2019 
3. Overleg i.v.m. aanwending lestijdenpakketten en puntenenveloppen gemeentelijke scholen + 

puntenenveloppe zorg en stimulus scholengemeenschap + aankoop uren beleidsondersteuning voor 
het schooljaar 2017-2018 

4. Overleg i.v.m. infobrochures van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine Kunstenaar, De 
Lakerberg en ’t Centrum 

5. Overleg i.v.m. meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Lakerberg en ’t 
Centrum voor het schooljaar 2017-2018 

6. Overleg i.v.m. toetreding gemeentelijke scholen tot ondersteuningsnetwerk ‘Dilsen-Stokkem’ vanaf 1 
september 2017 

7. Ter kennisgeving: overzichten extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Griffel, De 
Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2016-2017 

8. Varia 
9. Goedkeuring proces-verbaal. 
 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 30 mei 2017 

 
1. Goedkeuring verslag 18 april 2017 

- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. Viviane Gemoets vraagt dat er wordt 
toegevoegd dat ze verontschuldigd was wegens ziekte.  

- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 
 

2. Overleg i.v.m. aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 
2018-2019 
- Dit schooljaar werd voor de eerste keer gewerkt met een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen 

voor het schooljaar 2017-2018. Broers/zussen en kinderen van het personeel konden zich voorafgaand 
aan deze aanmeldingsprocedure rechtstreeks inschrijven in de betrokken school. De overige leerlingen 



 

VERSLAGVERGADERING 
 

 

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01 

secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be 

 

moesten zich aanmelden. De plaatsen werden toegekend op basis van afstand tot de school en de 
schoolkeuze. 

- De aanmeldingsprocedure is vlot verlopen. Technisch waren er weinig problemen. Voor de mensen die 
aanmelden was het programma duidelijk (ongeveer 10 foutjes op 200 aanmeldingen). Van alle 
aanmeldingen kregen 3 leerlingen niet hun eerste schoolkeuze toegekend. 

- In de toewijzingsbrief moeten we duidelijker opnemen dat er op voorhand een afspraak met de school 
moet worden gemaakt voor de inschrijving van de leerling. 

- We stelden wel vast dat de meest kwetsbare sociale doelgroep niet altijd bereikt werd. Hier moeten we 
volgend jaar meer aandacht voor hebben. We moeten bekijken hoe we deze doelgroep beter kunnen 
bereiken. 

- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel om te werken met een aanmeldingsprocedure voor de 
inschrijvingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019. Wel moet er meer aandacht zijn 
voor het bereiken van de meest kwetsbare sociale doelgroep. 
 

3. Overleg i.v.m. aanwending lestijdenpakketten en puntenenveloppen gemeentelijke scholen + 
puntenenveloppe zorg en stimulus scholengemeenschap + aankoop uren beleidsondersteuning voor 
het schooljaar 2017-2018 
- Iedereen heeft het voorstel van de aanwending van de lestijdenpakketten en puntenenveloppen 

gemeentelijke scholen + puntenenveloppe zorg en stimulus scholengemeenschap + aankoop uren 
beleidsondersteuning voor het schooljaar 2017-2018 ontvangen samen met de uitnodiging van deze 
vergadering. 

- Wijzigingen: 
a. School ’t Centrum herverdeelt 3 lestijden van het lager onderwijs naar het kleuteronderwijs. 
b. School ’t Centrum kan 12/24 lestijden niet-confessionele zedenleer inrichten. 

- Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel van de aanwending van de lestijdenpakketten en 

puntenenveloppen gemeentelijke scholen + puntenenveloppe zorg en stimulus scholengemeenschap + 
aankoop uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2017-2018. 
 

4. Overleg i.v.m. infobrochures van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine Kunstenaar, De 
Lakerberg en ’t Centrum 
- Iedereen heeft het voorstel van de infobrochures van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 

Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering. 
- Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel van de infobrochures van de gemeentelijke scholen De 

Griffel, De Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum. 
 

5. Overleg i.v.m. meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Lakerberg en ’t 
Centrum voor het schooljaar 2017-2018 
- Iedereen heeft het voorstel van meerdaagse extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De 

Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2017-2018 ontvangen samen met de uitnodiging van deze 
vergadering. 

- Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel van meerdaagse extra-murosactiviteiten van de 

gemeentelijke scholen De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2017-2018. 
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6. Overleg i.v.m. toetreding gemeentelijke scholen tot ondersteuningsnetwerk ‘Dilsen-Stokkem’ vanaf 1 
september 2017 
- Dit punt is toegevoegd aan de vergadering omwille van de hoogdringendheid.  
- Eind mei besliste de commissie Onderwijs en het Vlaams Parlement dat de scholen moeten toetreden 

tot een ondersteuningsnetwerk vanaf 1 september 2017. De scholen moeten hun keuze voor 30 juni 
2017 meedelen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

- Het ondersteuningsnetwerk is een netwerk waar scholen van het buitengewoon en gewoon basis-en 
secundair onderwijs samenwerken en hun expertise samenbrengen om leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen.  

- De provincie Limburg wordt voor het gemeentelijk onderwijs opgedeeld in 2 gebieden:  
a. 1 gebied werkt samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs in Mol/Geel 
b. 1 gebied werkt samen met de school voor buitengewoon onderwijs in Dilsen-Stokkem. 

Onze gemeentelijke scholen worden ingedeeld in het gebied dat samenwerkt met het 
ondersteuningsnetwerk Dilsen-Stokkem. Dit schooljaar hebben we in het kader van de 
waarborgregeling ook al samengewerkt met de school voor het buitengewoon onderwijs van Dilsen-
Stokkem. Deze samenwerking is vlot verlopen. 

- Het voorstel is dat de gemeentelijke scholen toetreden tot het ondersteuningsnetwerk ‘Dilsen-
Stokkem’ vanaf 1 september 2017. 

- Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: Iedereen gaat akkoord met het voorstel dat de gemeentelijke scholen toetreden tot het 

ondersteuningsnetwerk ‘Dilsen-Stokkem’ vanaf 1 september 2017. 
 

7. Ter kennisgeving: overzichten extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Griffel, De 
Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2016-2017 

- Iedereen heeft de overzichten van de extra-murosactiviteiten van de gemeentelijke scholen De Griffel, 

De Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2016-2017  ontvangen samen 
met de uitnodiging van deze vergadering. 

- Ines vraagt of er nog opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen 
 

8. Varia 
- Ines vraagt of er nog variapunten zijn. Er zijn geen variapunten. 

 

De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben op dinsdag 26 september 2017 om 9u in 
het NAC (Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren), vergaderlokaal P20. 

 
9. Goedkeuring en ondertekening proces-verbaal van de schoolraad 

Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door de secretaris Ines Calcagnile. 
 
Ines bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.  
 
De schepen bedankt Viviane Gemoets voor haar jarenlange inzet als voorzitter van de schoolraad van de 
gemeentelijke scholen en overhandigt een kleine attentie vanwege het gemeentebestuur. 


