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Verslag van
Datum
Aanwezig

:

Schoolraad

:

28 september 2021 om 9u via Microsoft Teams

:

Lieve Gijbels, An Lemmens, Bart Vanbriel (afvaardiging personeel)
Johan Haest, Luc Frederix, Eveline Leurs, William Theys en Koen Van de Paer (directeurs

gemeentelijke scholen)
Mark Lens, Sandra Ruzzini (afvaardiging ouders)
Martine Vansteenhuyse (lokale gemeenschap)

Verontschuldigd:

Alain Yzermans (burgemeester), Muhammet Oktay (schepen),
Inge Baute (afvaardiging personeel)

Opgesteld door :

Ines Calcagnile (secretaris)

Agenda:
1. Goedkeuring verslag 5 mei 2021
2. Overleg i.v.m. de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine
Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2021-2022
3. Varia
4. Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad

VERSLAG SCHOOLRAAD 28 september 2021
1.

Goedkeuring verslag 18 mei 2021
Ines overloopt het verslag en vraagt of er opmerkingen zijn.
Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2.

Overleg i.v.m. de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine
Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het schooljaar 2021-2022
Iedereen heeft de voorstellen van de professionaliseringsplannen van de gemeentelijke scholen voor
het schooljaar 2021-2022 ontvangen samen met de uitnodiging van deze vergadering.
Niemand heeft opmerkingen.
Besluit: De schoolraad gaat akkoord met de voorstellen van de professionaliseringsplannen van de
gemeentelijke scholen De Griffel, De Kleine Kunstenaar, De Lakerberg en ’t Centrum voor het
schooljaar 2021-2022.

3.

Varia
De volgende bijeenkomst van de schoolraad zal doorgaan donderdag 20 januari 2021 om 9u
(vergaderlokaal P21, NAC).
-

Soep op school (Mark Lens)
Uit de vaststellingen van de scholen bleek dat er soms ongezonde voeding zit in de boterhamdozen van
de leerlingen. Als leerlingen 1 tas gezonde soep consumeren, hebben ze voldoende vitaminen binnen
voor de hele dag. Mark stelt voor om aan de leerlingen van de gemeentelijke scholen soep aan te bieden
tijdens de middagpauze via Foodmaker. Dit is een bedrijf dat biologisch haar groenten kweekt en deze
groenten verwerkt in soepen, slaatjes, …
In school De Griffel wordt periodiek soep aangeboden aan de leerlingen. Dit is zeer arbeidsintensief.
In school De Lakerberg bedeelt het oudercomité gedurende 5 à 6 weken tijdens de wintermaanden
gratis soep aan de leerlingen. Koen geeft de contactgegevens van het oudercomité door aan Mark Lens.
Afspraken:
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✓

4.

De scholen geven hun opmerkingen door aan Ines. Ines bundelt de opmerkingen en bezorgt
deze aan Mark Lens.

-

Inzameling oude laptops (Mark Lens)
Men wil oude laptops inzamelen om deze te kunnen bedelen aan kwetsbare gezinnen.
Inzamelpunten zijn o.a. JBC, Kringwinkel, De Standaard boekhandel.
Graag zou men een 60 à 70 laptops bedelen aan gezinnen in Houthalen-Helchteren.
De scholen doen best een aanvraag via de website www.ovwb.be voor de aantallen en vervolgens wordt
er kortgesloten met het OCMW. Het OCMW heeft de lijst van de vorige 150 laptops die afgelopen jaar
werden gedonneerd.
Afspraken:
✓ Mark Lens bezorgt een tekstje aan de scholen om oproep te lanceren bij de ouders.

-

Toegang internet kwetsbare gezinnen (Mark Lens)
De abonnementskosten voor internet zijn duur voor kwetsbare gezinnen.
Daarom biedt Telenet voor kwetsbare gezinnen 2 soorten betaalbare abonnementen aan:
✓ een abonnement van € 5/maand: de gezinnen krijgen dan een wifi-kastje
✓ een abonnement van € 10/maand: dit is een volwaardige vaste aansluiting.
Er zij geen installatie- en opzegkosten verbonden aan deze abonnementen.
Als hiervoor interesse is, kunnen de scholen Mark Lens of het sociaal huis contacteren. Ze kunnen
zorgen voor een voucher waarmee men een 5€ en 10€ abonnement internet voor kwetsbare gezinnen
van Telenet kan afsluiten. Hierdoor gaat de kost enorm dalen voor kwetsbare gezinnen. Elk kwetsbaar
gezin komt hiervoor in aanmerking.

-

Oprichting coderdojo en een coderdojo4all te Houthalen door EuroSys (Mark Lens)
CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-het-zelf lessen) voor meisjes en jongens van 7
tot 18 jaar. Een Club of Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en gegeven. De vrijwilligers zijn
de heldinnen en helden van onze clubleden en stimuleren hun fantasie en creativiteit in de wereld van
eentjes en nulletjes
We zoeken vrijwilligers die zich 1 x per maand op een zaterdag willen vrijmaken om jongeren te helpen
programmeren - voor jongeren van 7-18 jaar (lokalen Eurosys).
Meer info is terug te vinden op de websites:
✓ https://www.coderdojobelgium.be/nl
✓ https://www.coderdojobelgium.be/nl/coderdojo4all
Afspraken:
✓ Mark Lens bezorgt een tekstje aan de scholen om oproep te lanceren bij de ouders.

Goedkeuring en ondertekening PV schoolraad
Het PV wordt goedgekeurd door de schoolraad en ondertekend door voorzitter Lieve Gijbels en secretaris
Ines Calcagnile
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