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SCHOOLRAAD 15 februari 2022 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 

Thomas Beckers (ouder Pellenberg) 

Tommy Swijns (ouder Binkom) 

Sabina Moreau (plaatsvervangend lid, leerkracht Linden)  

Willem Wynants (leerkracht Pellenberg) 

Karin Bunckens (directie Linden) 

An Wouters  (schepen van onderwijs) 

An Courant (directie Binkom) 

Kristien Clits (directie Pellenberg) 

Kim Peeters (voorzitter schoolraad - leerkracht Binkom ) 

Ann Van De Weyer (administratief medewerkster SCHOOL3212 - De Stip Binkom - verslag) 

Serge Vanhoolandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek) 

Erik Azijn (gecoöpteerd lid – MOEV Linden) 

Afwezig: Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) verontschuldigd 

 
 

Agenda:   

 

1. goedkeuring verslag oktober 2021 

2. telling 1 februari GBS De Stip Linden – GBS Pellenberg - GBS De Stip Binkom  

3. extra uren: administratie/beleid, ondersteuning kerntaak, samen school maken 

4. inschrijvingen 2022-2023 

5. capaciteitsbepaling Linden 

6. nieuwbouw (Pellenberg: opvolging) 

7. schoolomgeving 

8. bussen 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Besluit: Het verslag 19 oktober 2021 wordt unaniem goedgekeurd. 
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2. Telling 1 februari 2022 

GBS SCHOOL3212 

KLEUTERS 

1. LESTIJDEN SCHALEN: 

87 kleuters  >>>  121 LT 

121 LT 

121 LT X 0.9716= 117.5636= 118 

2.SES LESTIJDEN: 6 LT 

3.ADDITIONELE LT : 0LT 

 

TOTAAL AANTAL LT kls 

118LT + 6 LT = 124 LT 

 

120 LT : 24 = 116 LT   (4 lt te kort ?) 

lestijden gym: 8 LT 

kinderverzorging :  8/32 +  87 kls x 0.05999=5.21= 13/32 

 

LAGERE SCHOOL 

 

1. LESTIJDEN VOLGENS DE SCHALEN: 

126lln = 168 LT 

168 LT X 0.9716 = 163.22=163 

2.SES LESTIJDEN : 8 LT 

3.ADDITIONELE LT : 0 LT (voorlopig) 

 

TOTAAL AANTAL LT LS 

171 LT 

171 LT – 12 LT GYM = 159 LT 

Gym: 12 LT 

 

(Voor klassen : 9LT te kort) 

 

 

Directie: 24/24 

 

ICT: 213 LLN X 1.224882506 x 0.06511071 = 16.987379 = 16.98 punten 

> 17 punten  = 7/36 

 

 

Administratie: 

9+ {((126 x 1) + (87 x 0.6636)) x 0.28152 } = 60.72457= 61punten 

61 pnt = 34 /36 HSO (+ 1 restpunt) 

 

Zorg via SG :  14 punten (basis) 

Kleuters (telling 1 febr) 87 kls X 0,24339=  21.17 punten 

Lagere school (telling 1 febr)  126 lln X 0.20333= 25.61  punten 
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50.34 punten 

46.78 pnt + 14 = 60.78  punten = 61 punten = 26/36 HOKT 148 

 

→ 18/36 zorgcoördinator (42 p) 

→ 8/36 zorgleerkracht (19 p = 8/36) 

 

Taalstimulering kleuters (4 jarige) 

 

X  1.2082= 

 

Stimuli SG: 

12 punten (5/36) 

 

Godsdienst: 10 LT 

RKG: 10 lt 

NCZ: 10 lt 

Islam: 8 lt 

 

Aanvangsbegeleiding 

 

Kleuters: 121 LT 

Lagere school: 163 LT 

LBV: RKG: 10 LT / NCZ: 10 LT / ISLAM: 8 LT 

SES: 14 

 

326 x 0.00899628 = 2.93278728= 3 LT 

 

 

Bijsprong? 

 

Lerarenplatform? 

 

Kerntaken ondersteuning 

326 x 0.01008244= 3.28687544= 3/24 

 

Samen school maken 

326 x 0.003323524=1.083446752= 1/24 

 

 

GBS De STip Binkom 

 

Kleuterschool  90 LT + 2 LT ses  + 0 LT add =  92 LT 

Lagere school  127 LT + 5 LT ses + 0 LT add = 132 LT 

Kinderverzorging  8/32 basispakket + (62kls X 0,059999 =3,71) = 12/32 

Aanvangsbegeleiding  242 LT X 0,00899628 = 2,1 = 2/24 
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Zorg kleuters + lagere Kleuters 62 kls X 0.24339    =      15,09  punten  

Lagere school 94 lln X 0.20333= 19,11 punten   

TOTAAL: 15,09  punten +  19,11 punten + 14 punten basis= 48 punten = 

20/36 + 1 restpunt                                                                     

Taalstimulering kleuters  0 kls x 1,2082 = 0 = 0 punten  

Lestijden kerntaak   242 LT x 0,01008244 = 2/24 LT  

Samen school maken  242 LT x 0,003323524 = 1/24 LT  

Levensbeschouwing  NCZ >> 31 lln  =  6/24 LT  

RKG >> 55 lln   = 6/24 LT  

Islam >> 7 lln    =  6/24 LT   

Administratieve 

ondersteuning en 

beleidsmedewerking  

9 + ( 94 + ( 62 X 0.6636)) X  0,28152 = > 47,04 punten = 47 pnt  

ICT  156 LLN X 1,224882506 X 0,0651107.= 12,44 punten = 12 punten = 5/36  

Bijsprong  = ?  

Lerarenplatform  = ?  

 

GBS De STip Linden 

Kleuterschool  181 LT + 8 LT  + 0 LT add =  189 LT 

Lagere school  314 LT + 15 LT ses + 3 LT( additioneel) = 332 LT 

Kinderverzorging  9/32 basispakket + (141kls X 0,059999 =8,458) = 17/32 

Aanvangsbegeleiding  608 LT X 0,00899628 = 5,4493824 = 5/24 

Zorg kleuters + lagere Kleuters (telling 28.1.2022 ) 141 kls X 0.24339    =      34,31799  

punten  

Lagere school ( telling 28.1.2022 ) 256 lln X 0.20333= 52,05248 

punten   

TOTAAL: 34,31799  punten +  52,05248 punten + 14 punten basis= 

100 punten = 36/36 + 15 restpunten                                                                     

Taalstimulering kleuters  5 kls x 1,2082 = 6,041 = 6 punten = 2/36 + 1 restpunt    

Lestijden kerntaak   608 LT x 0,01008244 = 6/24 LT  

Samen school maken  608 LT x 0,003323524 = 2/24 LT  

Levensbeschouwing  NCZ >> 129 lln  =  14/24 LT  

RKG >> 117 lln   = 14/24 LT  

Islam >> 5 lln    =  6/24 LT   

PROT >> 4lln     =  8/24 LT   
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Administratieve 

ondersteuning en 

beleidsmedewerking  

9 + ( 256 + ( 141 X 0.6636)) X  0,28152 = > 107,41 punten = 107 pnt 

= 82 pnt aangewend om 36/36 (HOKT) in te richten + 25 restpnt  

 

ICT  397 LLN X 1,224882506 X 0,0651107.= 31,6619 punten = 32 punten 

= 13/36 + 1 restpunt  

 

Bijsprong  = ?  

Lerarenplatform  = ?  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de telling van 1 februari 2022 

 

3. extra uren: administratie/beleid, ondersteuning kerntaak, samen school maken   

 

Administratieve- en beleidsondersteuning:  

een verhoging van de puntenenveloppe administratieve ondersteuning en beleidsondersteuning toegekend 

vanaf 1 januari 2022.  

De puntenenveloppe administratieve ondersteuning en beleidsondersteuning bestaat uit een basisenveloppe 

van 9 punten. Daarnaast krijgt elke school nog een bijkomende enveloppe die wordt berekend door het 

aantal gewogen regelmatige leerlingen te vermenigvuldigen met de puntenwaarde per leerling. 

De wegingscoëfficiënt voor een leerling lager onderwijs blijft gelijk aan 1 en voor een kleuter gelijk aan 

0,6636. De puntenwaarde per leerling stijgt vanaf 1 januari 2022 van 0,22326 naar 0,28152 per leerling. 

 

Aanvangsbegeleiding  

Coachen en begeleiden van leerkrachten die net in het onderwijs stappen. 

De coëfficiënt voor de berekening van de lestijden aanvangsbegeleiding stijgt van 0,00705771 naar 

0,00899628.. 

 

Kerntaak 

De aanvullende lestijden ter ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel dienen 

aangewend te worden om de werkdruk van het onderwijzend personeel te verminderen met een effect op de 

lesopdracht zodat het onderwijzend personeel zich kan focussen op zijn kerntaak. 

De coëfficiënt voor de berekening van de lestijden ondersteuning kerntaak van het onderwijzend personeel 

bedraagt 0,01008244. 

 

Samen school maken  

De aanvullende lestijden samen school maken dienen aangewend te worden voor de versterking van het 

sociaal overleg en onderhandeling. Deze lestijden worden aangewend voor de vertegenwoordigers van het 

personeel. 

De coëfficiënt voor de berekening van de lestijden ondersteuning kerntaak van het onderwijzend personeel 

bedraagt 0,003323524. 
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administratie/beleid: 

extra ptn vanaf 1/1/2022 

ondersteuning kerntaak: 

extra ptn vanaf 20/10/2021  

samen school maken 

extra uren vanaf 

20/10/2021 

SCHOOL3212: 

ingericht in  

administratie 

1/9/2021 - 

31/12/2022 
52 ptn = 29/36 HSO 

aantal lestijden 2020-2021:  

343 

aantal lestijden 2020-2021:  

343 

1/1/2022 - 

36/2/2022 
63 ptn = 36/36 HSO 

x coëfficiënt: 

 0,01008244 

x coëfficiënt:  

0,003323524 

  7/36 HSO extra totaal: 3/24 extra lestijden  totaal: 1/24 extra lestijd 

De STip 

Binkom: 

ingericht in 

administratie 

1/9/2021 - 

31/12/2022 

37 ptn = 11/36 HSO  

4/36 HOKT 

aantal lestijden 2020-2021:  

241 

aantal lestijden 2020-2021:  

241 

1/1/2022 - 

36/2/2022 

44 ptn = 15/36 HSO 

 4/36 HOKT 

x coëfficiënt: 

 0,01008244 

x coëfficiënt:  

0,003323524 

  4/36 HSO extra 
totaal:  

2/24 extra lestijden  

totaal:  

1/24 extra lestijd  

De STip 

Linden: 

de extra 

10/36 werden 

nog niet 

ingericht 

wegens gebrek 

aan kandidaten 

1/9/2021 - 

31/12/2022 

94 pnt =  36/36 

HOKT + 6/36 HSO  

aantal lestijden 2020-2021:  

608 

aantal lestijden 2020-2021:  

608 

1/1/2022 - 

36/2/2022 

116 pnt=  46/36 

HOKT + 6/36 HSO  

x coëfficiënt: 

 0,01008244 

x coëfficiënt:  

0,003323524 

    
totaal:  

6/24 extra lestijden  

totaal:  

2/24 extra lestijd  

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de extra uren administratie/beleid, ondersteuning 

kerntaak en samen school maken. 

 

4. Inschrijvingen 2022 - 2023 

 

GBS De STip Linden 

Voorrangsgroepen tot 28/2 = broers/zussen + kinderen leerkrachten  

Voor de vrije inschrijvingsperiode gaan de lijnen open op 7 maart 2022 om 7u00.  

 

GBS Linden: Inschrijven gebeurt  rechtstreeks op afstand d.m.v. een digitale of schriftelijke 

akkoordverklaring (via mail).  

 Digitale inschrijvingen gebeuren chronologisch (volgens het moment dat in het inschrijvingsregister 

wordt genoteerd).  

 Vraag op het inschrijvingsformulier duidelijk het akkoord van de ouders met het pedagogisch 

project en schoolreglement  

 Ouders ontvangen een bevestiging per mail of brief dat de leerling ingeschreven is.   

 Als een leerling niet kan worden ingeschreven bezorgt de school een weigeringsdocument 

(mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). Zo gauw er plaats vrij komt wordt deze ouder 

gebeld. 

 Rondleidingen  

Fysieke rondleidingen voor of na een inschrijving voor ouders zijn mogelijk onder deze voorwaarden:  
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 Enkel na reservatie  

 Enkel in beperkte groep  

 Enkel buiten de schooluren  

 

GBS De STip Binkom 

Voorrangsgroepen tot 28/2 = broers/zussen + kinderen leerkrachten  

Voor de vrije inschrijvingsperiode gaan de lijnen open op 7 maart 2022 om 7u00.  

 

GBS De STip Binkom 

Inschrijven gebeurt fysiek. Er wordt geen stormloop verwacht en er zijn nog voldoende plaatsen. 

 inschrijvingen gebeuren chronologisch volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”  

 Rondleidingen  

Fysieke rondleidingen voor of na een inschrijving voor ouders zijn mogelijk onder deze 

voorwaarden:  

 Enkel na reservatie  

 Enkel in beperkte groep  

 Enkel buiten de schooluren  
 

GBS SCHOOL3212 

Vrije inschrijvingsperiode vanaf september 2021 voor schooljaar 2022 – 2023. 

 

 

Besluit: De schoolraad heeft kennis genomen van de inschrijvingen voor schooljaar 2022 - 2023 

 

5. Capaciteitsbepaling  

 

GBS De STip Linden 

Voor de start van de vrije inschrijvingsperiode die in schooljaar 2021-2022 aanvat op 7 maart 2022, moet 

het schoolbestuur voor elk van zijn scholen de capaciteit bepalen op het niveau van de schoolvestiging, 

het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Daarnaast mag het schoolbestuur de capaciteit bepalen op 

het niveau van het kleuteronderwijs per geboortejaar en op het niveau van het lager onderwijs per 

leerjaar 

 

In de kleuterschool telt elk geboortejaar, behalve geboortejaar 2018, voldoende kleuters om 2 

leeftijdsgroepen te vormen die gesubsidieerd worden. Het geboortejaar 2018 telt slechts 20 kleuters. Hier 

zijn bijgevolg nog 28 plaatsen vrij. Om te voorkomen dat deze groep aangroeit tot een groep die te groot is 

om 1 klasgroep te vormen maar te klein om gesubsidieerd te worden voor 2 klasgroepen,  wordt de capaciteit 

voor geboortejaar 2018 vastgelegd op 25 kleuters. 
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Totaal vestiging = 458 kinderen 

Kleuterschool = 170 kleuters 

• Geboortejaar 2017: 48 kleuters 

• Geboortejaar 2018: 25 kleuters 

• Geboortejaar 2019: 48 kleuters 

• Geboortejaar 2020: 48 kleuters 

Lagere school = 288 leerlingen 

• 1ste leerjaar: 48 leerlingen 

• 2de leerjaar: 48 leerlingen 

• 3de leerjaar: 48 leerlingen 

• 4de leerjaar: 48 leerlingen 

• 5de leerjaar: 48 leerlingen 

• 6de leerjaar: 48 leerlingen 

 

GBS De STip Binkom 

De huidige capaciteit blijft behouden: 

Totaal vestiging = 220 kinderen 

Kleuterschool = 88 kleuters 

• Geboortejaar 2017: 22 kleuters 

• Geboortejaar 2018: 22 kleuters 

• Geboortejaar 2019: 22 kleuters 

• Geboortejaar 2020: 22 kleuters 

Lagere school = 132 leerlingen 

• 1ste leerjaar: 22 leerlingen 

• 2de leerjaar: 22 leerlingen 

• 3de leerjaar: 22 leerlingen 

• 4de leerjaar: 22 leerlingen 

• 5de leerjaar: 22 leerlingen 

• 6de leerjaar: 22 leerlingen 

 

GBS SCHOOL3212 

Voor GBS SCHOOL3212 is er geen capaciteitsbepaling. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de capaciteitsbepaling van GBS De STip Linden 
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6. Opvolging nieuwbouw Pellenberg 

 

Alles loopt volgens schema. 

Het aanbestedingsdossier werd tegengehouden door onroerend erfgoed. Dit mag geen vertraging met zich 

meebrengen. Er zijn verschillende vergaderingen met onroerend erfgoed gepland om alles vlot te laten 

verlopen. 

Onroerend erfgoed wordt in een ander aanbestedingsdossier gestoken bv raamwerk, trap renoveren. 

 

Besluit : : De schoolraad heeft kennis genomen van de opvolging van de nieuwbouw Pellenberg 

 

7. Schoolomgeving 

 

GBS De STip Linden 

 

De ouderraad van de stip en de VBS linde  slaan de handen in elkaar en zijn ook vertegenwoordigd in de 

mobiliteitsraad van de gemeente.  

 

Volgende punten werden reeds herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente en de mobiliteitsraad. De 

oudercomité’s en de scholen blijven streven naar een constructieve oplossing inzake:  

• Grote bezorgdheid rond werken & werfverkeer, vnl de hoek tegenover de scholen. 

Worden hier concrete afspraken gemaakt rond bv aan en af rijden tijdens de schooluren? 

 

• Gemeentestraat en rond de scholen: gekleurde stoep  fietspad: wat is wat? onduidelijk voor meeste 

gebruikers. 

Dit creëert gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers - bv aan parking spar en kruising met de 

pastorijstraat. 

 

• Verbreding weggetje tussen wolvendreef en Sliepersveld langs scouts: nu moeilijk kruisen tussen 

fietsers - ooit was de weg bijna 2 keer zo breed (stoeprand die nog zichtbaar is), maar zowat de is helft 

overgroeid. het weggetje verbreden vergemakkelijkt kruisen van fietsers. 

• Zebrapad Wolvendreef verleggen. Dit ligt niet in het verlengde van het voetgangersweggetje en ligt 

aan de uitrit van de kiss and ride wat het gevaarlijk maakt. 

 

• Aan de uitgang van de Pastorijstraat met de Gemeentestraat werd nog geen spiegel geplaatst. Dit 

zou het veiliger maken voor voetgangers en fietsers omdat de auto’s die nu uit de Pastorijstraat komen, heel 

ver moeten doorrijden om het aanliggende verkeer te zien. 

 

• Voetgangersweggetje aan parking Kerk: 

o Het bereiken van het voetgangersweggetje dat aangelegd werd naast de parking om te vermijden dat 

de kinderen op de parking moeten stappen met aan- en afrijdende wagens, wordt bemoeilijkt door een 

ijzeren draad en haagje waarover moet gestapt worden.  De haag tussen de parking en het wandelpad in 
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Linden is niet logisch en is gevaarlijker. Er wordt gevraagd om deze te verwijderen of stukken uit de haag 

te halen zodat de kinderen veiliger van de parking naar het wandelpad kunnen. 

o Voetgangersweggetje: stuk naast de parking parallel met de kerkdreef beveiligen zodat er geen 

wagens meer op kunnen parkeren 

 

• Verzinkpaaltje aan kerkhof/scouts Leeuwkens: dit lijkt permanent omlaag te staan waardoor het 

plein voor de school bereikbaar blijft voor iedereen.  

 

• Overgang van fietspad Nachtegalenstraat naar rond punt (kasteeldreef) bekijken. Nu is er geen 

verderzetting van het fietspad op het rond punt 

 

• Wijkagenten aan alle scholen zijn niet actief genoeg. Leerkrachten staan hiervoor in. De agenten 

zouden meer mogen uitkijken naar het verkeer en daarbij meer sensibiliseren en/of beboeten. oa voor 

correct gebruik kiss & ride zone.  

 

• Ouders zijn vragende partij om een fietsenstalling te voorzien om hun fietsen te parkeren bij 

ophalen en afzetten van de kinderen of om eventueel een hele dag te laten staan en verder naar Leuven te 

reizen met het openbaar vervoer. Voor het plaatsen van deze fietsenstalling wordt gevraagd om een stalling 

te voorzien aan de uitgang van de kleuterschool (Wolvendreef) en aan de uitgang van de lagere school 

(Kerk). Deze stalling kan ook gebruikt worden door externe verenigingen die ’ s avonds komen sporten in de 

gymzaal van de school. 

 

GBS SCHOOL3212 

Ouderraad is gevraagd om voorstel te doen.  

 Organiseren van fietsstraat: Slijkstraat en deel van Kerkplein, Fonteinstraat 

 Schuine Parkeerplaatsen : wat zijn de mogelijkheden?  

 Kiss and ride is levensgevaarlijk, auto’s blijven zich draaien aan de zone.  

 Veel frustraties: geen controle door de wijkagent, wijkagent komt niet 

 

GBS De STip Binkom 

Volgende punten werden reeds herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente en de mobiliteitsraad.  

• De problemen rond de Tiensesteenweg: het herleggen van zone 30 (probleem: zelf voorzien van 

actieve borden), het zebrapad, de controles, de problematiek/communicatie met het Vlaams-gewest 

 De zichtbaarheid van de school 

 De aanleg van een weggetjes van de  lerarenparking naar de Schoolstraat 

 

Het oudercomité had in oktober 2021 een overleg met het schepencollege om de punten omtrent de 

verkeerssituatie aan de school in Binkom te bespreken. Er is niets echter niets opgenomen van hun input. 

De aankoop van 2 digitale verkeersborden die zone 30 aangeven ligt toch nog op de tafel bij de gemeente.  

De frustratie bij het oudercomité is dat er geen feedback gegeven wordt door de gemeente. Mia Ulens 

heeft via mail het punt aangebracht dat het padje aan de personeelsparking beter kan uitkomen op de 
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Schoolstraat i.p.v. aan de Tiensesteenweg. An Courant heeft hierover nog contact opgenomen met de 

gemeente. 

 

De 3 scholen kaarten aan de wijkagent te weinig aanwezig is aan de scholen. 

  

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken i.v.m. de schoolomgeving 

 

8. Schoolbussen 

 

De schoolbus van Binkom is total loss verklaard. Om deze bus te vervangen is er een andere bus voor 

gehuurd tot aan de paasvakantie. Deze bus kost € 100/dag. 

Er is een tijd gebruik gemaakt van de bus van het OCMW. Deze bus heeft maar 14 plaatsen en is dus te 

klein om te gebruiken voor het vervoeren van klassen. Deze bus kan alleen voor ochtend- en avondbusdienst 

gebruikt worden in Binkom. 

Omdat er een tijd geen 2de bus was zijn de leerlingen van Binkom niet kunnen gaan turnen in de sporthal in 

Lubbeek. Zij hebben moeten turnen in de Santro en in de polyvalente zaal van de school. Deze locaties zijn 

echter niet geschikt om de lessen lichamelijke opvoeding te laten doorgaan. Het oudercomité van Binkom 

heeft dit ook al aangekaart. Ook het zwemmen is een paar keer geannuleerd voor Binkom en Linden. 

Er heeft over de kwestie van de schoolbussen al een vergadering plaatsgevonden op dinsdag 15 februari 

2022. 

In maart is er een denkdag gepland over het verdere verloop van de bussen. Het zwemmen en turnen gaan 

voor op de andere uitstappen. Dan wordt er gekeken naar welke activiteiten er voorrang krijgen. 

Er is angst dat er geen 2de bus meer gaat aangekocht/gehuurd worden. Dit wil dus zeggen dat er gaan bijna 

geen uitstappen meer gepland gaan kunnen worden. Wat nefast is voor de leeruitstappen die toch een 

meerwaarde bieden. 

De gemeente denkt eraan om de Santro eventueel om te bouwen naar turnzaal. Maar of dit een geschikte 

oplossing is…. 

 

Als de school van Pellenberg verhuisd naar kasteel is er ook het probleem dat er daar ook geen turnzaal is. 

Dus bus moet ook rijden voor Pellenberg. 

 

We moeten niet de dupe zijn van beslissingen uit het verleden. Er moet gekeken worden naar de lange 

termijnvisie. Als school moeten de eindtermen wel gehaald worden. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen i.v.m. de schoolbussen. 

 

9.  Extra 

Bemerking: An Wouters kan misschien op voorhand laten weten dat ze niet de volledige schoolraad kan 

bijwonen. Zo kan de volgorde van de agendapunten aangepast worden en kan An Wouters haar input over de 

haar aangaande punten toelichten. 
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Serge Vanhoolandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek) wil nog meedelen dat de scholen de kansarme 

kinderen blijven opvolgen. De coronabudgetten/middelen zijn beschikbaar bij het OCMW om deze mensen 

te helpen. 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de problematiek van de schooltuin. De gemeente 

bekrachtigd  het herstel van de aanplanting. Dit gebeurt in eigen beheer. 

 

Volgende schoolraad op dinsdag 15 juni 2022 te Linden om 20u. 


