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Gemeentelijke 

basisscholen 

Lubbeek 

SCHOOLRAAD 15 juni 2022 

Aanwezig:  Ine Taccoen (ouder Linden) 
Pieter Wijnhoven (ouder Pellenberg)  
Tommy Swijns (ouder Binkom) 
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 ) 
Anke Van Litsenborgh (administratief medewerkster De Stip Linden - verslag) 
Mia Ulens (gecoöpteerd lid – Binkom) 
Serge Vanhoolandt (gecoöpteerd lid – OCMW Lubbeek) 
Erik Azijn (gecoöpteerd lid – MOEV Linden) 
Liesbet Verheyden (leerkracht Linden) 

 
Verontschuldigd: Thomas Beckers ( ouder Pellenberg)  vervangen door Pieter Wijnhoven 
 
 

 

Agenda:   

1. goedkeuring verslag februari 2022 

2. PWB: uren ten laste van de gemeente 

3. nieuwbouw school 3212 (Pellenberg) (opvolging) en mobiliteit/parkeerplaatsen Pellenberg 

4. opvolging dossier schoolbussen 

5. professionaliseringsplan 

6. voorstel facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

7. aanpassingen schoolreglement 

8. lerarenplatform evaluatie + verderzetting 

9. data vastleggen voor de schoolraden 2022 - 2023 
 

 

1. Goedkeuring verslag 15.2.2022 
 

- Opmerking over de uren aanvangsbegeleiding door Serge Vanhoolandt  
-> uren aanvangsbegeleiding stonden niet gespecificeerd in het verslag  
-> Wat betekent dit voor onze school? 

- Karin geeft toelichting bij het aantal uren en de inzet hiervan in de school voor de startende leerkrachten.   
 

Het verslag van 15 februari wordt unaniem goedgekeurd. 
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2.        PWB: uren ten laste van de gemeente  

 

PWB voor SCHOOL3212:  

14/24 LT ondersteuning klassen van de lagere school vanaf 1 september 2022  (1ste en 4e leerjaar) 

5/24 LT zorg ondersteuning in de klassen van de lagere school vanaf 1 september 2022 (andere klassen) 

 

PWB voor GBS de STiP Binkom:  

11/24 na de paasvakantie voor de kleuterschool: oprichten instapklas  

13/24 voor de lagere school : splitsen van de 3de graad en extra zorg op de klasvloer  

 

PWB voor GBS de STiP Linden:  

 

12/24 na de paasvakantie voor de kleuterschool: oprichten 2de instapklas  

29/24 lagere school: binnenklasdifferentiatie onder de vorm van co-teaching +  bestendiging 

leesbevorderende activiteiten (zowel technisch als begrijpend lezen)  

 

PWB voor de 3 gemeentelijke basisscholen:   

12/36 uren ICT  

  

An Wouters laat weten dat alle gevraagde PWB uren werden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Besluit : De schoolraad juicht de gemeentelijke investering in PWB –uren toe en neemt kennis van 

de manier waarop de uren in elke school ingericht worden met het oog op kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

3. Nieuwbouw school 3212 Pellenberg (opvolging)   

 

De bouw maakt deel uit van een beschermingsdossier (onroerend erfgoed). Dit wordt onderhandeld maar 

levert vertragingen op waardoor alle aanpassingen nog niet doorgevoerd konden worden. Gemeente is 

continu in overleg.  

De aanbesteding van de nieuwbouw en de technieken voor het kasteel worden geagendeerd op de 

gemeenteraad van juni. De stabiliteitsstudie van het kasteel is nog lopende en wordt later ingediend.  

Om geen vertraging op te lopen, wordt de aanbesteding opgedeeld  in 5 onderdelen: 

1. Volledige nieuwbouw. 
2. Renovatie van kasteel ( alles wat te maken heeft met ruwbouw en niet met onroerend erfgoed.) 
3. Sanitair en verwarming + liften  
4. Alles wat te maken heeft met onroerend erfgoed ( vb buitenschrijnwerk).   
5. Buitenaanleg 

 
 Nummer 1 en 2 komen nog voor in de GR van eind juni ’22 
 Afwachten wie inschrijft op de aanbesteding.  
 

Extra puntje door Pieter Wijnhoven > vraag gericht aan An Wouters 

Pellenberg huidige school -> wat met de heraanleg van de parkeerplaatsen?   

 

Vraag om de parkeerplaatsen van de huidige school om te vormen tot schuine parkeerplaatsen + rijrichting 

vastleggen  

 Mobiliteitsambtenaar geeft aan dat het dossier nog moet behandeld worden bij openbare werken  
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 Werd aangekaart door de schepen maar door personeelstekort op GIM kon dit dit schooljaar nog niet 
behandeld worden  

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van de nieuwbouw 

Pellenberg . 

 

 

 

4. Opvolging dossier schoolbussen 

An Wouters: We kennen en delen de bezorgdheden van alle scholen en zoeken naar een duurzame 

oplossing die goed is voor alle scholen, in eerste instantie op korte termijn maar ook op langere 

termijn.  

Context:  

- 1 bus is sinds februari volledig buiten strijd door een ongeval: perte totale   
- Probleem om de schooltoer van Pellenberg, Binkom en de VBS van Lubbeek te blijven garanderen. 
- Momenteel wordt het busje van het OCMW  gebruikt om de busdiensten van Binkom te garanderen 

maar dit heeft maar 14 plaatsen en is ook aan vernieuwing toe + moet gedeeld worden met het 
OCMW voor uitstappen.  

- Er is een gebrek aan buschauffeurs door ziekte /pensionering  
- Er zijn geen budgetten uitgeschreven in de MJP voor een 2de hands, nieuwe of gehuurde bus 

Er zijn 2 mogelijke scenario’s. We zetten prioritair in op scenario 1 en behouden scenario 2 als plan B.   

Scenario 1: 

-        Het wegvallen van 1 bus en 1 chauffeur wordt opgevangen door een externe firma in te 
schakelen.  

       Een bestek zal  op de gemeenteraad van juni geagendeerd worden. Via dat bestek gaan we op 
zoek naar een externe firma voor de ochtend- en avondschooltoer van Pellenberg. Het dossier is 
klaar en wordt eerst geagendeerd op het schepencollege van 20/6.  

-        De schoolbus die momenteel nog rijdt, wordt dan ingezet voor de schooltoer van Binkom en voor 
het turnen, zwemmen en schooluitstappen. Danny fungeert als chauffeur.  Hierbij krijgen zwemmen 
en gym prioriteit.  

-        Voor bijkomende schooluitstappen worden bussen gehuurd. Er zal een raamcontract 
uitgeschreven worden waarop kan ingetekend worden. DE budgetten van de verschillende scholen 
zullen verhoogd worden indien nodig.  

 

Scenario 2: 

-        Indien er geen externe firma bereid  gevonden wordt  om de schooltoer over te nemen gaan we 
alsnog op zoek naar een vervang bus. In de tussentijd moeten we overwegen om opnieuw een bus 
te huren. 

-        Bijkomend moet er ingezet worden op de opleiding van bijkomende chauffeurs.  De vacature voor 
buschauffeur werd uitgeschreven.  

 

Besluit: De schoolraad heeft kennis genomen van de  keuze die het bestuur maakt op korte en 

lange termijn voor wat betreft het gebruik van de schoolbussen voor de schooltour Binkom en 

Pellenberg en het vervoer van de leerlingen van de 3 gemeentelijke basisscholen.  
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5. Professionaliseringsplan  

 

Professionaliseringsplan GBS SCHOOL3212 – Schooljaar 2022-2023   

Inzetten op taalbeleid en leesbeleid  

In schooljaar 2021-2022 zijn we pilootschool geworden van MILO (project Motiverend Inclusief LeesOnderwijs): Vooral de 3de kleuterklas en 1ste graad 

ondersteunen en begeleiden in het leesproces met bijzondere aandacht naar differentiatie. In schooljaar 2022-2023 zullen hier actiepunten gekoppeld 

worden en bouwen we verder aan ons leesbeleid in alle kleuterklassen en lagere schoolklassen.       

 Onderwerp Doelgroep Organisatie Budget Datum  

Schoolniveau 

Taal en 
leesbeleid 
uitwerken 

Begrijpend luisteren: uitbereiding  

 

 
 

 

 

KS PXL ? 

 

Studiedag:10102022 

Personeelsvergaderingen: 
vast item 

Werkgroep kleuters 

 Begrijpend lezen 

 

LS PXL 

 

? Studiedag:10102022 

Personeelsvergaderingen: 
vast item 

Werkgroep lagere school 

“Liever lezen”: hoe beginnen we er aan 
?  

LS + KLS PXL 

Michelle Dewulf 

€345 Studiedag: 23112022 

Aanvulling op voorgaande studiedagen: 
wordt afgestemd in januari 

LS + KLS Bieke Verlinden 

Leesjuf GBS Linden 

? Studiedag: 22032023 

Digisprong: visie en 
pedagogisch/didactisch ifv goed 
onderwijs 

KS+LS ICT coordinator    +    
personeelsvergadering 
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Milo project: reeds gestart met 
vooronderzoek in november 2021. 

“MILO” - Motiverend Inclusief LeesOnderwijs 

- wil een stevige basis leggen voor 

kwaliteitsvol, inclusief leesonderwijs op maat 

van elk kind. De onderzoekers willen nagaan 

hoe ze leerkrachten in de basisschool 

kunnen versterken in het stimuleren en 

procesgericht differentiëren van lezen bij 

sterke en zwakke lezers in het 

basisonderwijs.  

Anja 

Kristien 

Valerie 

PXL Pilootproject 

Gratis 

Doorlopend  

     

     

 Onderwerp Leerkracht Organisatie Budget Evaluatie 

Leerkrachtniveau EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Mia 

Marianne 

Idewe GBS Linden?  

 Kiva:vorming op maat van de school:  
expertencontract  

 

KLS-LS Tenz  Opleiding: datum nog 
niet bekend 

Personeelsvergaderingen: 
vast item 

KiVa-team kleuters en 
lagere school 
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Professionaliseringsplan GBS De Stip Binkom – Schooljaar 2022-2023            jaarlijks 

 Onderwerp: Doelgroep: Organisatie: Budget: Evaluatie: 

Schoolniveau Werken in rijke hoeken:  

1. het maken van hoekenfiches 

 
Coaching van leerkrachten in de klas: Hoe de 
hoeken nog meer versterken 

KS CEGO + interne leergemeenschap met 
implementatie op de klasvloer 
(pedagogische studiedag)  

CEGO: coaching op de klasvloer 

(pedagogische studiedag 

€ 715 

 

 

€650 

 

 Ontwikkelingsgericht onderwijs ifv 
hoekenwerking (verderzetting schooljaar 2021-
2022) 

KS Intern personeelsvergaderingen + 
pedagogische studiedag (eigen beheer) 

/  

Talenbeleid/Taalstimulering: taalverwerving, 
interactie, begrijpend luisteren/begrijpend lezen, 
leesmotivatie (verderzetting schooljaar 2021-
2022) 

Taalverwerving LS: De 5 sleutels van begrijpend 
lezen 

KS + LS 

 

 

 

LS 

Provincie Vlaams -Brabant, interne 
werkgroep, personeelsvergadering 

 

 

CTO i.s.m. provincie Vlaams-Brabant 

/ 

 

 

 

gratis 

 

Effectieve directe instructie 

1. Hoog doel stellen 

2. Beurtenbakje 

3. Controle van begrip 

4. Schoudermaatjes 

5. Activeren van voorkennis 

6. Actieve werkvormen (instructiemodel) 

7. Implementatie van 3 sporen 

(1-7: verderzetting schooljaar 2021-

2022) 

8. Feedback (uitdieping schooljaar 

2022-2023) 

LS OSVG (2-jarentraject) + interne 
leergemeenschappen met 
implementatie op de klasvloer 
(eigenaarschap) 

 

 

 

 

Nog recht op 
4 
begeleidings- 

Momenten 
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Begeleidingsmomenten tijdens 
personeelsvergaderingen 

Nog op zoek naar externe lesgever 

(pedagogische studiedag) 

 

 

 

? 

Digisprong: visie en pedagogisch/didactisch ifv 
goed onderwijs (verderzetting schooljaar 2021-
2022) 

KS+LS Interne werkgroep +  
personeelsvergadering 

(eventuele ondersteuning Signpost) 

?  

 Onderwerp: Leerkracht: Organisatie: Budget: Evaluatie: 

Leerkrachtniveau EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Kim, 
Nathalie 

Idewe 2 x 105  

 Netwerk voor directies An OVSG /  

Netwerk voor zorgcoördinator Kelly OVSG /  

? Anneke Inspectie KGD   

? Sofie Inspectie NCZ   

? Lahsen Inspectie Islamitische godsdienst   
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Professionaliseringsplan GBS De Stip Linden – Schooljaar 2022-2023            jaarlijks 

 Onderwerp: Doel-groep: Organisatie: Budget: 

Schoolniveau GDPR en de toepassing op school : opfrissing van alle reeds 
gemaakte afsprakennota’s en de toepassing hiervan op 
school 

 

KS+LS 

 

14/9/2021 

Personeelsvergadering  

 

Sarah Smolders  

 

KM lezen en lezen om te leren: vanaf 3de leerjaar tot 6de 
leerjaar) 

List 1ste graad > technisch lezen, leesbevordering en 
leesmotivatie  

List kleuters: voorwaarden begunstigen en aanvankelijk 
lezen  

  

- Studiedag op maat  

- Implementatie op schoolniveau: hoe werken we 

deze didactiek uit voor onze school? Wat leert 

onze reeds opgebouwde ervaring en welke 

conclusies trekken we? Wat behouden we, 

bannen we en willen we nog bereiken?  

- Maken van afspraken op schoolniveau binnen 

elk niveau en elke graad  

 
 

team 

28/9/2022 

 

 

 

28/11/2022 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedag  

 

OVSG  

 

 

Pedagogische studiedag  

Eigen beheer  

€ 1290 

Muzische vorming : kwaliteitsonderzoek  

- Evaluatie van het huidige aanbod en de 

doorstroming op schoolniveau  

- Afspraken en aanbod bijsturen indien nodig  

8/3/2023 Eigen beheer  Gratis  

Teambuilding: expeditie Robinson  17/5/2023 STIXN IN & OUTDOOR ENTERTAINMENT   
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Teamversterkende workshops > elkaar beter leren kennen 
en op een andere manier  

 

 

Onderwerp  Leerkracht  Organisatie Budget  

Digisprong: visie en pedagogisch/didactische uitwerking  
om PC’s in te zetten om het leren van de leerlingen te 
verhogen (verderzetting schooljaar 2021-2022) 

KS+LS ICT coördinator  

Interne werkgroep +  personeelsvergadering 

 

Eigen beheer  

     

Leerkrachtniv
eau 

EHBO: opfrissingscursus hulpverlener Amy en 
Liesbet  

Studiedag  

Idewe 

2 x 105 

Nascholing MOEV  : jaarprogramma  Davy 
H/ugaerts  

SVS  Gratis  

 

Ambtsniveau  Ontmoetingsdagen en netwerken van Directies  

OVSG  

en LBB  

Karin 
Bunckens  

OVSG  

Collega – directeurs van de 
scholengemeenschap  

 

Gratis  

Netwerken zorgcoördinatoren  Katrien  

Tine  

OVSG  Gratis  
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Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de  professionaliseringsplannen van GBS de 

STiP Linden, GBS de STiP Binkom en school 3212 Pellenberg 

 

 

6. Voorstel facultatieve verlofdagen 

 
Wettelijk hebben de scholen recht op 1 volledige en 1 halve dag ter professionalisering van de 

leerkrachten.  

Het departement onderwijs voorziet in de mogelijkheid maximaal 2 extra halve studiedagen of 1 hele te 

organiseren. De school kon een aanvraag plaatsen en motiveren. De Vlaamse inspectiedienst gaf 

goedkeuring aan de bijkomende aanvragen van de 3 scholen.  

Doel: professionaliseringsmogelijkheid  tijdens corona was beperkt + digitaal heeft niet dezelfde klijvende 

impact als live > inhaalbeweging en ruimte creëren om met de leerkrachten te overleggen over thema’s op 

school- ; leerkracht – en/of klasniveau.  

 

Pedagogische studiedagen Pellenberg: 

maandag 10 oktober 2022, hele dag 

woensdag 23 november 2022: halve dag 

woensdag  22 maart 2023: halve dag  

 

Pedagogische studiedagen Binkom: 

woensdag 14 september 2022  

woensdag 19 oktober 2022 

woensdag 18 januari 2023 

maandag 13 maart 2023 

 

Pedagogische studiedagen Linden: 

woensdag 28 september 2022  

maandag 28 november 2022 

woensdag 8 maart 2023 

woensdag 17 mei 2023 (OV) 

 

 

Facultatieve verlofdagen 3 scholen: 

maandag 3 oktober 2022 

maandag 30 januari 2023 

 

 

Besluit :De schoolraad heeft kennis genomen van de data van de facultatieve verlofdagen en de 

pedagogische studiedagen van de 3  scholen 
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7.  Aanpassing schoolreglement  

 

Deze artikelen werden op voorhand aan alle leden van de schoolraad bezorgd zodat ze deze op voorhand 

konden doornemen om hun advies te formuleren.   

 GEEN VRAGEN EN OPMERKINGEN! 

Onderstaand alle wijzigingen:  

Artikel 2: Ouders kunnen ook digitaal hun akkoord geven voor de wijzigingen aan het pedagogisch project of het 

schoolreglement 

 

Artikel 4: een regelmatige leerling: - voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, in slechts 1 school ingeschreven 

                 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (verduidelijking): 
   1.Ten minste 290 halve dagen aanwezig geweest zijn in het voorgaande schooljaar  in een 

door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs (halve 
dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid) mits : 

  
- een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand 

aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit 
advies omvat de mate waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om het 
gewoon lager onderwijs te kunnen starten. 

 
- bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool over de mate waarin de 

leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen 
,wordt de leerling ook toegelaten tot het lager onderwijs maar dan moet de leerling 
een taalintegratietraject volgen. 

 
                               2. Leerlingen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en geen 290 halve dagen daadwerkelijk 
aanwezig geweest zijn, kunnen enkel toegelaten worden mits: 

 
- een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling    laatst 

kleuteronderwijs volgde. 
- bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de 

beheersing van het Nederlands, een gunstige beslissing van de klassenraad lager 
onderwijs voor de inschrijving in die school en het volgen van een taalintegratietraject. 

 - bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs,  omwille van 
andere redenen dan de beheersing van het Nederlands, een gunstige beslissing van 
de klassenraad lager onderwijs voor de inschrijving in die school. 

 
3. Voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de 

school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot 
het reguliere traject, of een taalintegratietraject in het gewoon lager onderwijs volgt. 

     Bij weigering van toelating tot het lager onderwijs door de klassenraad lager onderwijs, 
beslist de klassenraad van de school voor kleuteronderwijs of de leerling in het 
kleuteronderwijs het reguliere traject en/of een taalintegratietraject volgt. 

 
 
4.Leerlingen waarvan nog niet vaststaat dat ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden 

onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in het lager onderwijs. Indien de klassenraad 
lager onderwijs na de start van het schooljaar een negatieve beslissing neemt over de 
toelating tot het lager onderwijs, moet de school voor het kleuteronderwijs waar de leerling 
vorig jaar les volgde, verplicht de leerling in overcapaciteit inschrijven. 

 
                               5.Een jaar vroeger naar het lager onderwijs: Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar 

geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar. 
 

a. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende 
school voor Nederlandstalig onderwijs kan enkel toegelaten worden mits: 
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 Een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst 
kleuteronderwijs volgde. 

  bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de 
beheersing van het Nederlands :een gunstige beslissing van de klassenraad lager 
onderwijs en het volgen van een taalintegratietraject in het lager onderwijs. 

 bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere 
redenen :een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs . 

 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na het gunstig advies 

of de gunstige beslissing door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke 
beslissing over de vervroegde instap.  

 
                                       b. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een 

erkende school voor Nederlandstalig onderwijs : 
 

 een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager    onderwijs  

 de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in een 
regulier traject en/ of taalintegratietraject.’. 

 Bij weigering van toelating tot het lager onderwijs door de klassenraad lager 
onderwijs, beslist de klassenraad van de school voor kleuteronderwijs of de leerling in 
het kleuteronderwijs het reguliere traject en/of een taalintegratietraject volgt. 

 
 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de 

klassenraad lager onderwijs , nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de 
vervroegde instap. 

Artikel 7: aanpassing bedragen van scherpe en minder scherpe maximumfactuur 
 Scherpe maximum factuur:   kleuters: 50 euro 
     Lagere school: 95 euro 
 Minder scherpe maximumfactuur: 480 euro over de ganse schoolloopbaan 
 
Artikel 12: verfijning vervroegde instap lager onderwijs en verlengd verblijf in het lager onderwijs 

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de 
eindbeslissing inzake: 

- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de adviezen 
van de klassenraad en van het CLB;  

- een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen van de 
klassenraad en het CLB 

- het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt voor 1 januari van 
het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies van de 
klassenraad en het advies van het CLB.  

-       voor een verlengd verblijf voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs en voor  
leerlingen die 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar is een gunstig advies nodig 
van de klassenraad van de school waar de leerling het voorafgaande schooljaar lager onderwijs 
volgde. 

§ 2 Vroeger naar het lager onderwijs:  

                    

               a. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende  school voor 
Nederlandstalig onderwijs kan enkel toegelaten worden mits: 

 

 Een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst kleuteronderwijs 
volgde. 

  bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing 
van het Nederlands :een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en het 
volgen van een taalintegratietraject in het lager onderwijs. 
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 bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere 
redenen :een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs . 

 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na het gunstig advies of 

de gunstige beslissing door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over 
de vervroegde instap.  

 
                  b. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende 

school voor Nederlandstalig onderwijs : 
 

 een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager    onderwijs  

 de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in een regulier 
traject en/ of taalintegratietraject.’. 

 Bij weigering van toelating tot het lager onderwijs door de klassenraad lager onderwijs, beslist 
de klassenraad van de school voor kleuteronderwijs of de leerling in het kleuteronderwijs het 
reguliere traject en/of een taalintegratietraject volgt. 

 
 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de 

klassenraad lager onderwijs , nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde 
instap. 

 
Artikel 21: getuigschrift basisonderwijs 
     -verduidelijking toekennen getuigschrift 

   -geen minimumleeftijd voor toekennen getuigschrift (onder voorbehoud van 
goedkeuring van het decreet over diverse maatregelen voor onderwijs) 
 

De klassenraad beslist op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de 
doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om het getuigschrift 
basisonderwijs te verwerven. 

Er bestaat geen minimumleeftijd om het getuigschrift basisonderwijs te behalen. 

INFOBROCHURE 

1.5. Screening niveau onderwijstaal- taalintegratietraject - taalbad 
 

1.5.1. Screening niveau onderwijstaal 
 
De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar ) een 
verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze 
screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende 
beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen  
 
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers . 
 

 

          1.5.2. Taalintegratietraject 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die 
het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling 
wat het Nederlands betreft. 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moet de leerling die het Nederlands onvoldoende 
beheerst een actief taalintegratietraject Nederlands volgen met in beginsel een taalbad of een volwaardig 
alternatief dat dezelfde resultaten bereikt. 
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        1.5.3. Taalbad 
 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een 
taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de 
Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. 
Een taalbad omvat intensieve onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de leerling door onderdompeling 
in de onderwijstaal deze onderwijstaal te laten verwerven in functie van een snelle integratie in de 
reguliere onderwijsactiviteiten. Dit kan een voltijds traject zijn. Een leerling kan gedurende het 
basisonderwijs maximaal één schooljaar een voltijds taalbad of voltijds gelijkwaardig alternatief volgen. 

 
 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de verplichte wijzigingen aan het schoolreglement en 

de infobrochure 

 

 

 

8.   Lerarenplatform  

Voor de schooljaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 ontvangen de basisscholen lestijden lerarenplatform op 
niveau scholengemeenschap. De leerkrachten die in het lerarenplatform werken, krijgen een aanstelling van1 
september tot het einde van het schooljaar. Ze worden prioritair ingezet voor reguliere vervangingen of voor het 
wegwerken van de leerachterstand indien zich in de scholengemeenschap geen vervangingen optreden. . 

Het totaal aantal voltijds equivalenten (vte) voor alle platformen wordt verdeeld over alle scholen in Vlaanderen. 

De aanstelling gebeurt in het kleuter- of onderwijzersambt.  

Het inzetbaarheidspercentage moet op het niveau van het samenwerkingsplatform ( lees 
scholengemeenschap)op 30 juni van dat schooljaar 80% bedragen; 

Er geldt een malusregeling: als het bereikte inzetbaarheidspercentage op negatieve wijze afwijkt van het 
vooropgesteld inzetbaarheidspercentage van 80%, dan zal dit verschil worden verrekend op de middelen 
lerarenplatform die in het daarop volgend schooljaar worden toegekend aan het samenwerkingsplatform.  

Huidig percentage= 47,7% (gaat over 5 scholen van de scholengemeenschap)  

 

Half juli ontvangen de scholen de exacte uren en spreken we op scholengemeenschapsniveau af in welk ambt elke 

school deze uren organiseert en volgens welk rooster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit : De schoolraad heeft kennis genomen van de stand van zaken lerarenplatform  
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9.  Data vastleggen voor de schoolraden 2022 – 2023 

Oktober Binkom: woensdag 12 oktober 2022 om 20uur 

Februari Pellenberg: donderdag 16 februari 2023 om 20uur 

Juni Linden: woensdag 14 juni 2023 om 20uur 

 Karin vraagt een wissel voor volgend schooljaar! 
 

 

10.     Varia ronde 

 

Oekraïense kinderen (Tommy Swijns : is er een zicht op hoeveel Oekraïense kinderen er zullen komen en hoe 

deze verdeeld worden over de scholen? 

An Wouters licht toe:  

- Er werden 39 plaatsen opengesteld in de collectieve opvang in Lubbeek. Voorlopig 
heeft zich nog niemand aangemeld.  

- In eerst instantie zullen kinderen in de VBS van Lubbeek ingeschreven worden omdat 
dit het dichts bij de collectieve opvang gelegen is.  

- + Centraliseren van de leerlingen is belangrijk zodat er bijkomende uren AN 
gesubsidieerd kunnen worden vanuit de overheid.  

- VBS de Linde heeft nu 11 kinderen > privé-initiatief ( niet in de lokale opvang)  
- GBS de STiP Linden  telt 3 kinderen > privé-initiatief ( niet in de lokale opvang) 

 

Serge Vanhoolandt geeft bijkomende toelichting over de kinderen die opgevangen worden door privé initiatieven 

en hun relatie tot onderwijs 

- 1 kind is ingeschreven in de VBS Lubbeek  
- Anderen volgen online les vanuit Oekraïne en zullen zich pas inschrijven in september 

wanneer ze nog steeds hier verblijven.   
 

3 sporen zijn mogelijk:  

- Volgen van Vlaamse leerdoelstellingen in het Vlaams onderwijs =  inschrijven in een 
Vlaamse school 

- Aparte Okan klassen voor basis- en sec onderwijs ( OKAN in Leuven vrij vol) 
- Opvang in opvanglocaties waar ze onderwijs krijgen in het Oekraïens  (collectieve 

opvang) 
 

Ze kiezen 1 van de 3 sporen, een combinatie is niet mogelijk. 

Specifiek voor Oekraïense kinderen kunnen zomerscholen opgestart worden , vooral in de grote steden. 

Ook Lubbeek toont interesse om een zomerklas op te richten wanneer er voldoende Oekraïense kinderen zouden 

zijn. In de voormiddag zouden ze apart taalonderwijs hebben , in de namiddag integreren met de andere 

leerlingen voor de sport- en culturele activiteiten.  

An Wouters vraagt wat onze ervaring is met homogene of heterogene groepen.   

Voorstel Van Erik Azijn: kinderen mengen, uit ervaring van de sportclub , kinderen integreren zich op deze manier 

het best.  
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Ook Ine Taccoen, leerkracht in Leuven, geeft aan dat zij met veel anderstaligen in de klas geïntegreerd werkt en 

dat dit lukt. De kinderen nemen de taal sneller over in heterogene taalgroepen.  

 

STEAM workshop laatste week van juli gecombineerd met taalstimulering voor taalzwakke kinderen wordt 

mogelijk opengesteld voor iedereen. Dit gaat door in Lubbeek. Het is een gesubsidieerd project. Hierbij wordt 

verwacht dat de kinderen  ingeleid worden in de vrije tijdsbesteding van Lubbeek maar helaas liggen deze stil in 

de zomervakantie.   

Oproep gedaan aan sportverenigingen en Chiro > geven aan geen personeel te hebben  

Chiro van Binkom zal ook nog aangeschreven worden  

Max 15 kinderen > geen duidelijkheid of er een aparte groep Oekraïense kinderen  en een aparte groep voor 

kinderen met een leeftijd van het 1ste en 2de leerjaar die hier al naar school gaan, wordt gevormd.   

Communicatie moet snel kunnen gebeuren maar programma raakt niet rond omdat de vrije tijdsbestedingen niet 

bereikbaar zijn in de grote vakantie.  

Het OCMW stimuleert de Oekraïense gezinnen ( ook zij die bij particulieren logeren)  om naar de grabbelpas in 

Linden te komen.  Kinderen moeten vervoer hebben naar Linden maar het OCMW zou dit voor een beperkte 

groep kunnen regelen.  

 

Tommy Swijns: LOK sociaal overleg scholen (opvang ed) 

School Binkom is vertegenwoordigd in het LOK. Nood aan een tweede vrijwilliger. Willen er ouders van 

Pellenberg + Linden zich kandidaat stellen?  

>>>> mailen naar tom.lamproye@proximus.com 

mailto:tom.lamproye@proximus.com

