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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING 
 

SCHOOLRAAD SBS PARKLAAN-SERINGEN EN SBS DENDERWINDEKE 

SCHOOLRAAD SBS APPELTERRE EN SBS NEDERHASSELT - VOORDE 
 

Verslag vergadering 11/10/2022 
 
Aanwezig: Joost Arents, Schepen van onderwijs 
  Jeroen Cooman, directeur SBS Denderwindeke 

Joeri Van den Driessche, directeur SBS Parklaan-Seringen 
Leen Janssens, directeur SBS Nederhasselt - Voorde 
Nancy Conaert, directeur SBS Appelterre 
Katrien Boeykens, leerkracht lager SBS Denderwindeke 

  Leen Malderie, ouder lager SBS Denderwindeke 
  Myriam Van Asbrouck, leerkracht kleuter SBS Denderwindeke 
  Sophie De Savoye, leerkracht kleuter SBS Parklaan- Seringen, vestiging Parklaan 
  Stefanie Tondeur, leerkracht lager SBS Appelterre 

Magali Wynant, leerkracht kleuter SBS Appelterre 
Inge Lauwereys, ouder SBS Nederhasselt – Voorde, vestiging Nederhasselt 
Bianca Raes, ouder SBS Nederhasselt – Voorde, vestiging Voorde 
Lien Caveye, ouder SBS Appelterre, vestiging 13a 
Dirk Bulte, lokale gemeenschap, SBS Appelterre, vestiging 48 
Petra De Nauw, lokale gemeenschap, SBS Appelterre, vestiging 13a 

 
 
Verontschuldigd: · Femke Wauters, leerkracht lager SBS Parklaan-Seringen, vestiging Seringen 
   Annelien De Decker, ouder kleuter SBS Parklaan-Seringen, vestiging Parklaan 

Karen Mariën, ouder lager SBS Parklaan- Seringen, vestiging Seringen 
Tamara Vanderelst, ouder kleuter SBS Denderwindeke 
Patricia Aurousseau, leerkracht SBS Nederhasselt – Voorde, vestiging Voorde 

   Kaat Ost, leerkracht SBS Nederhasselt – Voorde, vestiging Nederhasselt 
Dennis De Wever, ouder SBS Appelterre, vestiging 48 
 

 
Voorzitter:  Katrien Boeykens 
 
Verslag :  Katrien Boeykens 
 
 
1. Invulling vacante plaatsten in de geledingen. 
 

o Juf Myriam Van Asbrouck neemt afscheid van de schoolraad en zal worden opgevolgd door juf 
Liesbeth Van Lancker.  Bedankt voor de jarenlange inzet, Myriam! 

o Lydia Poket zal voortaan zetelen als lid van de lokale gemeenschap omdat haar kinderen naar 
de secundaire school zijn gegaan. Ze wordt als ouder vervangen door Bianca Raes.  
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2. Vaststelling criteria inzake aanwending van omkadering, aanvullingen en puntenenveloppes 
schooljaar 2022/2023. 

 
o De uren werden opnieuw zo optimaal mogelijk aangewend.  

o Directeur Van den Driessche geeft een korte toelichting voor Seringen-Parklaan:  

- Er werden 13 uren overgedragen van de kleuterafdeling naar het lager om, gezien het grote 

aantal leerlingen, het eerste leerjaar te kunnen ontdubbelen.  

- In het lager werden SES lestijden aangewend om een leerjaar te ontdubbelen, dit is perfect 

te verantwoorden omdat het hoofdzakelijk leerlingen betreft die in aanmerking komen voor 

SES lestijden. 

- In Parklaan werd er geopteerd voor een aparte peuterklas naast hun eerste kleuterklas.  

- Er werden ook 4 lestijden aangewend om zich verder te verdiepen in 

hoogbegaafdenwerking. 

 

3. Opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van het leerlingenvervoer schooljaar 2022/2023 
 

o Directeur Janssens licht toe dat er in De Hazelaar vanaf dit schooljaar twee busritten nodig zijn 
om het grotere aantal busgebruikers te kunnen vervoeren. 

 
4. Vaststelling professionaliseringsplan schooljaar 2022/2023 
 

o Directeur Van den Driessche licht toe dat er een kernteam werd opgericht om de werking rond 
hoogbegaafdheid verder uit te bouwen.  

o In Denderwindeke werd reeds voorheen een traject opgestart rond hoogbegaafdenwerking en 
daar wordt ook verder op ingezet. Er zal ook een personeelslid aansluiten bij het kernteam met 
de andere scholen. 

 
5. Nieuw inschrijvingsrecht – digitaal aanmelden.  

 
o Directeur Cooman geeft een korte uitleg over de nieuwe manier van inschrijven. De directeurs 

hopen over voldoende omkadering te beschikken om aan het digitaal aanmelden tijdig te 
kunnen voldoen. Dit hebben ze echter zelf niet in de hand.  

 
6. Stand van zaken infrastructuurwerken 
 

o Directeur Janssens geeft een korte toelichting: 
o In De Flapuit wordt de buitenkant volledig ontmanteld en vernieuwd. Dit zal zorgen voor een 

betere isolatie en een minder zware energiekost.  
o Voor De Hazelaar zijn er plannen gemaakt om een nieuwbouw op te richten. Deze nieuwbouw 

krijgt voorrang op de kleuterschool in Appelterre. De officiële aanbesteding zal vermoedelijk 
gebeuren tegen juni 2023. 

o Directeur Van den Driessche vertelt dat de bouw in Seringen nog steeds is voorzien voor najaar 
2024. Hij hoopt op een snelle verdere opbouw van de modulaire school in het voorjaar van 2024 
om een vlottere manier van werken te kunnen hanteren.  

 
7. Welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

o Juf Myriam betreurt dat de mat bij de ingang van haar klas nog steeds niet werd vervangen. Er 
werd zelf voor een oplossing gezorgd om de veiligheid van kinderen en personeel te blijven 
garanderen.  
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8. Varia 
 

o De leden hebben kennis genomen van de jaarplanning extra-muros en parascolaire activiteiten 

dit schooljaar.  

o Directeur Janssens geeft aan dat de prijzen voor het busvervoer de pan uit swingen. Er zal 

moeten overwogen worden aan welke activiteiten er nog zal deelgenomen worden gezien de 

hoge verplaatsingskost.  

o Directeur Van den Driessche sluit de schoolraad af met goed nieuws. Tegen eind december 

zullen alle personeelsleden voorzien zijn van een eigen laptop. Hiervoor richt hij een groot 

dankwoord naar onze ICT coördinatoren Silvie en Gert.  


