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Verslag schoolraad 2 december 2019 

 
Aanwezig : 

Leerkrachten: Els Deneef, Veronique Van Belle,  

Oudergeleding: Katrien Delbaer, Els Tordeurs (voorzitster), Nathalie Walravens 

Lokale gemeenschap: Sabrina Durieux, Martine Frisch, Gerda Vankelecom 

Directie: Dorien Cochez 

Schepen van onderwijs: Cindy Durieux 

Verontschuldigd : Christel Letouche 

 

 

1) GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2) NIEUWS UIT DE SCHOOL 

 

a)Telling leerlingenaantal (1 september 2019) 

*Kleuters: ongeveer zelfde aantal als vorig jaar, 3 kleuters meer. 

Peuters: nu 7 

Maximale capaciteit in het kleuteronderwijs is opgetrokken naar 46 per geboortejaar. 

*Lager: in totaal 9 leerlingen minder dan vorig jaar. 

Deze trend zal zich nog even verderzetten. 

 

b)Aanmelding/inschrijving nieuwe leerlingen 

*Manier van inschrijven ging veranderen, ging digitaal worden, maar de nieuwe 

minister Ben Weyts heeft dit uitgesteld. 

Dus aanmeldingsperiode voor schooljaar 2020-2021 van 07/01/20 tot en met 

17/02/20. Ten laatste op 21/02/20 worden de ouders op de hoogte gebracht van de 

plaats van hun kind in de rangordening. Van 10/03/20 tot en met 27/04/20 is er dan de 

inschrijvingsperiode. 

*Voor het schooljaar 2021-2022 zal er waarschijnlijk digitaal ingeschreven kunnen 

worden. Daarvoor dient de school een systeem/software aan te kopen. Subsidie 

voorzien van € 2500 voor deze aankoop. Misschien aankopen samen met Gooik?  

 

c)Verkeer en stand van zaken nieuwbouw Akrenbos 

*Vraag van kleuterschool Akrenbos om site beter zichtbaar te maken voor 

langsrijdende auto’s. Voor chauffeurs/mensen die de omgeving niet kennen, is het 

niet zo duidelijk dat er een school is. 

Iets op de grond schilderen? 

Voorbeelden: 

-in Gooik: dikke band, maar glad als het regent  

-in Sint-Kwintens-Lennik: verschillende kleinere zaken zoals vierkant, kubus,… 

-enkele vlakken met 30 erin 

-Eizeringen: octopus 

Voor Kerkhove is het de vraag wat er kan op de gewestweg 

 

*De politie is de laatste tijd veel aanwezig, wat een positief effect heeft op de 

veiligheid. 

 



 
 

2 

*Ander probleem aan de site van kleuterschool Akrenbos is dat er vele auto’s 

rechtsomkeer maken voor de school.  

Mogelijkheid om eenrichtingsverkeer in te voeren altijd of enkel bij begin en einde 

van de school? Wat met buurtbewoners? 

 

*Schepen Cindy Durieux zegt dat die verkeersproblematiek in elk geval ook grondig 

wordt bekeken in het kader van de nieuwbouw. Het staat nu vast dat de gemeente 

bouwgrond van 30m breed rechts van de huidige omheining zal aankopen (eigendom 

Guy Decoster). Er wordt bekeken om daar parking en draaimogelijkheid te voorzien, 

om een wegje achteraan te voorzien voor de voetgangers om hen weg te trekken van 

de straat. 

 

*Vraag wordt gesteld hoe zit het met het bord van de kiss-en-ride-zone? 

 

d)Uitwisselingsproject Le Dauphin, Guinée 

In 2017 zijn er mensen van de school van Guinée in Bever geweest. In september zijn 

ze niet tot hier geraakt. Hun visa zijn geweigerd omwille van verschillende redenen: 2 

leerkrachten zouden in 2017 hier gebleven zijn, de tenlasteneming was niet voldoende 

voor 3 personen, … 

In januari gaan leerkrachten van hier naar ginder (juffen Marijke, Elke, Véronique en 

Myriam). Exacte data moeten nog vastgelegd worden in functie van vluchten. Hebben 

5 grote aandachtspunten om over uit te wisselen, o.a. co-teaching, muziek, 

betrokkenheid,… 

Het is dan de bedoeling om de mensen van Guinée hier te krijgen eind mei-begin juni. 

 

3) NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

/ 

 

4) VRAGENRONDE 

*In de lagere school Akrenbos is de deur van de klas van juffrouw Cindy nog altijd 

kapot en zijn de sloten van de WC’s stuk. 

*Vorig jaar was de vraag gesteld of er wegwijzers konden komen naar de 

verschillende vestigingen, vooral dan naar de kleuterschool Akrenbos.  

 

 


