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verslag van :  Schoolraad 

datum  :  22 maart 2018 om 9u 

aanwezig  :  Muhammet Oktay (schepen), Ines Calcagnile (secretaris)  

  Luc Frederix, Eveline Leurs, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs gemeentelijke scholen) 

Lieve Gijbels, Katleen Luyts, Rob Smolders, Sabine Valkenborgh (afvaardiging personeel)  

Véronique Mertens (afvaardiging ouders) 

verontschuldigd:  Silke Ceelen (voorzitter schoolraad) 

  Alain Yzermans (burgemeester) 

  Bert Coenen (beleidscoördinator Beleidsondersteuning) 

opgesteld door  :  Ines Calcagnile 

 

 

Begroeting door mevrouw Ines Calcagnile. Ze heet iedereen van harte welkom. De voorzitter is verontschuldigd. 
Mevrouw Eveline Leurs wordt aangeduid als plaatsvervangend voorzitter. 
 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslag schoolraad 26 september 2017 
2. Overleg i.v.m. aansluiting openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg 
3. Overleg i.v.m. vastlegging vakantie- en verlofdagen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 

Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2018-2019 
4. Varia 
5. Goedkeuring proces-verbaal. 
 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 22 maart 2018 

 
1. Goedkeuring verslag 26 september 2017 

- Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn. 
- Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 
2. Overleg i.v.m. aansluiting openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg 

- Alle officiële scholen (scholen van GO!, gemeentelijke en provinciaal onderwijs) moeten aansluiten bij 
een openbaar regionaal ondersteuningsnetwerk. Voor de provincie Limburg werd één openbaar 
ondersteuningsnetwerk Limburg opgericht. Onze gemeentelijke scholen moeten hierbij aansluiten. 

- Ines vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Niemand heeft vragen of opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel om met de gemeentelijke scholen aan te sluiten 

bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg. 
 

3. Overleg i.v.m. vastlegging vakantie- en verlofdagen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine 
Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2018-2019 
- Iedereen heeft het voorstel van de vakantie- en verlofdagen van de gemeentelijke scholen voor het 

schooljaar 2018-2019 ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.  
- De secretaris vraagt er opmerkingen zijn. Niemand heeft verder nog vragen of opmerkingen. 
- Besluit: De schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de vakantie- en verlofdagen van de 

gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2018-2019.  
 
 



 

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 

 

4. Varia 
- Ines vraagt of er nog variapunten zijn.  
- Véronique Mertens vraagt achter de situatie i.v.m. het parkeren aan de voorkant van de gemeentelijke 

kleuterschool De Kleine Kunstenaar. Tijdens de werken aan de nieuwbouw werd het parkeerverbod bij 
het begin en einde schooldag opgeheven. Wordt het parkeerverbod terug ingevoerd?  
De schepen antwoordt dat dit waarschijnlijk zal gebeuren maar doet voor de zekerheid navraag bij team 
Mobiliteit & Signalisatie. 
 

De volgende bijeenkomst van de schoolraad, zal plaatshebben: 
- op donderdag 3 mei 2018 om 9u in het NAC (Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren), 
vergaderlokaal P21 
- op donderdag 14 juni 2018 om 9u in het NAC, vergaderlokaal P23. 

 
5. Goedkeuring en ondertekening proces-verbaal van de schoolraad 

Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door de plaatsvervangend voorzitter Eveline 
Leurs en secretaris Ines Calcagnile. 

 
Ines bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.  


