
 

Sint-Jan Berchmanscollege 

Kasteellaan 18, 2390 Westmalle  tel. 03 312 98 88  fax 03 312 98 89  e-mail: college@sjbmalle.be 

 

blz . 1 van 2 

1 

    

SCHOOLRAAD 
Sint-Jan Berchmanscollege - Westmalle 

KOBA  
Voorkempen 

Nooitrust 4 
Malle 

 

Datum: maandag 17 februari 2020 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 P. Vissers 

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

Verontschuldigd:  

mevr. H. Cop 

 
 

1. Het verslag van de schoolraad van maandag 7 oktober 2019 mag op de website komen. 
 

2. Agendapunten met prioriteit. 

Er zijn geen bijkomende agendapunten. 
 

3. Telling 1 februari 2020 
De heer J. Verboven bezorgt de leden van de schoolraad een rekenblad waarop de gegevens van de 

telling van 1 februari van huidig schooljaar en van vorig schooljaar vermeld staan. Op dit blad staan 

onder andere het aantal kleuters en leerlingen van de lagere school, de lestijden, de SES-lestijden 
en de basisomkadering. Dit blad is niet helemaal correct. De heer Verboven licht dit verder toe. 

In de kleuterschool zijn er 5 lestijden meer ten opzichte van vorig schooljaar, voor de lagere school 
zijn er 37 lestijden te kort. Er zijn niet voldoende lestijden voor alle vast benoemde leerkrachten in 

de lagere school. Onze tijdelijke leerkrachten zullen op zoek moeten naar een nieuwe school uit 

onze scholengemeenschap. 
Er is een voorstel van de directies van de scholengemeenschap om eind maart een intentieverklaring 

te laten invullen door hun personeel om een eventueel verlofstelsel aan te vragen, zodat de directies 
al verder kunnen om het volgend schooljaar te organiseren. 

 
 

4. Vanaf schooljaar 2020-2021 stapt de Mostheuvel uit onze scholengemeenschap. Vanaf dan vallen 

alle scholen uit onze scholengemeenschap onder hetzelfde schoolbestuur.  
Ons schoolbestuur verplicht ons om 15% van de werkingstoelagen onmiddellijk op een 

bouwrekening te storten. 
In het verleden werkten er vooral vrijwilligers voor ons schoolbestuur. Ons schoolbestuur wil 

professionaliseren in onder andere een boekhoudcel en een preventiedienst. 

Momenteel wordt onze afgevaardigd bestuurder, de heer Luc Verpoorten, overbevraagd. Vanaf 1 
september 2020 wordt hij bijgestaan door de heer Werner Cornelis. Meneer Cornelis zal vanaf 

september een fulltime coördinerende functie krijgen binnen ons schoolbestuur. Hij zal de 
basisscholen ondersteunen, als rechterhand van de heer Verpoorten. 

De helft van de stimuluspunten voor onze school zal gebruikt worden om de heer Cornelis te 
betalen. 

 

5. Schooluren vanaf schooljaar 2020 – 2021. 
Er kwam een voorstel van de klasburgemeesters van onze secundaire school om onze schooluren 

aan te passen. 
Ook de leerkrachten van onze basisschool vinden de middagpauze voor de leerlingen van de lagere 

klassen veel te lang.  

Voor de mensen van de pedagogische raad maakt het begin- en einduur eigenlijk niet uit, ze kiezen 
vooral voor een kortere middagpauze en een langere namiddagspeeltijd. 
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De voor- en naschoolse opvang blijft gewoon hetzelfde. Wel gaat de lagere school op 

zoek naar alternatieven naast onze nabewaking. Er wordt gedacht aan workshops, yoga, EHBO, 
typlessen, creamomenten, … We zoeken dus een extern persoon die de kinderen begeleidt na de 

schooluren. Suggesties zijn welkom! 
 

De voor- en nadelen werden reeds besproken met de leerkrachten van de basisschool. De directie 

van onze secundaire school wil dit graag aanstaande zaterdag meedelen aan de ouders op de 
infovoormiddag. 

De heer Verboven wil de leden van de schoolraad ook graag op de hoogte brengen van deze 
verandering. 

 
6. Kalender schooljaar 2020 – 2021. 

De basisschool wil volgende schooljaar graag een extra pedagogische studiedag organiseren in het 

kader van het ZILL- verhaal. Vorig schooljaar werd aan de leden van de schoolraad ook hun 
goedkeuring gevraagd om een extra pedagogische studiedag in te richten op 18 maart 2020. 

Een nieuwe aanvraag werd goedgekeurd door de leden van de schoolraad. De leden ondertekenen 
de aanvraag zodat het schoolbestuur dit document voor 31 mei kan doorsturen. 

 

Volgend schooljaar worden er weer muziekavonden georganiseerd. Deze muziekavonden zullen 
waarschijnlijk doorgaan in februari. Op de volgende schoolraad wordt de correcte datum 

meegedeeld. 
 

 
 

 

Volgende vergadering: 
De volgende schoolraad gaat door op maandag 25 mei 2020. 

 


