
______________________________________________________________________________________________ 
VBS De Schatkist, Mgr Raeymaekersstraat 15, 2235 Westmeerbeek                                    Instellingsnummer 012831 
VKS De Toverdoos, Grote Baan 115, 2235 Hulshout                                                                                   Tel. 016/699333 
 

    

VERSLAG SCHOOLRAAD 08/06/21 

AANWEZIGE LEDEN 

Lily, Maren, Leni, Maarten, Rob, Kristel, directeurs Veronique en Brigitte (adviserend) 

AFWEZIGE LEDEN 

AGENDA SCHOOLRAAD 

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad 26/04/21 

2. Opvolging adviezen, overleg, genomen beslissingen 

3. Advies over het schoolreglement  

4. Aanwending lestijden volgend schooljaar 

5. Voorstellen tot experimenten, projecten en jaarthema 

6. Rondvraag en bepalen nieuwe vergaderdata 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG SCHOOLRAAD 26/04/21 

Het verslag van de schoolraad van wordt doorgenomen.  

Geen opmerkingen ( achteraf bekeken wel: de datum is niet ingevuld bovenaan )  

De schoolraad keurt het verslag goed.  

 

2. OPVOLGING ADVIEZEN, OVERLEG, GENOMEN BESLISSINGEN  

 

Opstart met verkiezingen (onder-)voorzitter & secretaris --> uitgesteld wegens nog geen leden van de plaatselijke 

gemeenschap. 

Opvolging zoektocht leden van de plaatselijke gemeenschap:  

Anja Ver Elst, Patrick Vermunicht, Lieve Siebens gaven negatief antwoord 

Suzanne Van Lommel en de ouders van Chakotay ook 

Per mail werd gevraagd aan iedereen om nog extra kandidaten te zoeken en reeds vooraf eens te polsen of ze dit 

zouden zien zitten, volgende personen werden geopperd: Ria en Liesbet Van Bael, Freek Peeters, Dries Van Hoof, 

Fabke Verlinden, Nadia Bollé 

Freek Peeters zei volmondig ja en wordt gecontacteerd om er de volgende keer bij te zijn. (Kristel )  
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Ria en Liesbets antwoord was negatief maar Leni stelt voor nog eens bij de jongoudleiding te polsen, zowel jongens 

als meisjes en eventueel Sarah Pauwels ( verenigbaar met functie van Johan Tops? ). 

Dries en Fabke twijfelen en laten gauw iets weten. 

Nadia Bollé niet kunnen bereiken maar vergadering zegt dat het mss ook in dezelfde vijver vissen is door Thomas 

Croes in de inrichtende macht.   

3.  ADVIES OVER HET SCHOOLREGLEMENT  

Vanaf volgend schooljaar zullen we werken met een vernieuwd schoolreglement.  Voor de basis gebruiken we het 

model van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat is een goede basis en ook de kinderrechten zitten hier duidelijk in 

verwerkt.  De infobrochure en het reglement worden samengevoegd. 

• Inhoudstafel zou handig zijn bv paginanrs.  Nu kan wel de link in de blokjes gebruikt worden omdat het als 

pdf document zal verspreid worden. 

• De wekelijkse nieuwsbrief moet voor Toverdoos nog aangepast worden in tweewekelijks en op p 19 moet de 

schoolkrant de nieuwsbrief worden  

• De tekst van de waterdruppel en de lotus op pg 4 is erg mooi maar moeilijk als start, mensen haken mss af 

als dit zo in een doorlopende tekst staat.  Daarom mss kadertje of aparte alinea of... 

• p7 schriftelijk motiveren? Misschien omgekeerd ?  eerst mondeling dan schriftelijk? En in overleg met ouders?  

• P20 bepaalde gegevens mogen niet “verwijderd” worden dus moet weggehaald worden. 

• de visie op reclame (p.9): 
 

Sport-,cultuur- en  jeugd initiatieven en –bewegingen, zo lokaal mogelijk,  mogen digitaal of met flyers gepromoot 
worden.  Er moet wel een duidelijk onderscheid zijn tussen wat reclame is en wat de NB is.  Privé initiatieven ( zoals 
bv circus ) mogen wel buiten de schoolpoort flyeren.  

• afspraken ivm informatiedoorstroom (p.23) 
 
emailadressen kunnen best steeds van beide ouders gebruikt worden, ook bij niet gescheiden ouders. 
Rapporten digitaal aan allebei bezorgen, ook op papier dubbel. 
Agenda gaat niet dubbel maar gaat dus steeds mee met de ouder waar het kind op dat moment is. Boodschappen 
die in de agenda staan kunnen indien nodig, ook naar de andere ouder digitaal verstuurd worden. 
Oudercontacten zijn in regel samen maar de mogelijkheid moet er zijn dit apart te doen.  Dus indien 1 van de 
partijen ( vader, moeder of de school ) vindt dat het apart moet, wordt het apart gedaan.  

• bijdragelijst (p.23) OK 
 

• gedragsregels sociale media (p.25) 
 

We respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op de FB pagina van de school 
net als daarbuiten.  We verwachten dit ook van u als ouders dat je ieders privacy respecteert 

 
Online delen en uitwisselen van informatie mag zolang het niet om vertrouwelijke of persoonlijke zaken gaat, 

anderen niet schaadt en geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van personen. 

Als betrokkenen op social media publiceren, zijn zij persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud, ook al is het als 

reactie op de schoolpagina.  

De fatsoensnormen worden door alle betrokkenen in acht genomen. Worden deze overschreden door bijvoorbeeld 

aantasting van de privacy, intimidatie, beledigen, stalken, pesten, bedreigen, zwartmaken of andere vormen van 

beschadigen, dan neemt de school passende maatregelen.  



______________________________________________________________________________________________ 
VBS De Schatkist, Mgr Raeymaekersstraat 15, 2235 Westmeerbeek                                    Instellingsnummer 012831 
VKS De Toverdoos, Grote Baan 115, 2235 Hulshout                                                                                   Tel. 016/699333 
 

De vergadering maakt nog de opmerking wat gepaste maatregelen dan kunnen zijn. 

4. AANWENDING LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

ok 

5. VOORSTELLEN TOT EXPERIMENTEN, PROJECTEN EN JAARTHEMA  

 

Uit de leerkrachten bevraging blijkt duidelijk dat zij kunst opnieuw als thema wensten.  Door tijdsgebrek kunnen we 

met de vergadering de voorstellen van Maarten niet meer bekijken maar ze zijn hier toegevoegd als info naar 

volgend jaar toe en thema kunst wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Wetenschap en technologie (STEM / Onderzoekend en ontwerpend spelen) 

https://www.klascement.net/websites/85247/inspiratiemap-rond-wetenschap-en-technologie-voor-kleuters/ 

https://www.klascement.net/fysiek-materiaal/119371/sterk-in-stem-inspiratiegids-voor-het-kleuteronderwijs/ 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/91036/activiteitenbundel-onderzoekend-leren-met-kleuters/ 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/95403/stem-kompas-handleiding-voor-stemlessen/ 

https://www.klascement.net/artikels/98551/als-creativiteit-aan-technologie-wordt-toegevoegd-kleutergewijs/ 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/88695/stemproject-sporen/?previous 

  

https://www.zwijsen.nl/algemeen/wetenschap-techniek-voor-kleuters/#onderzoekenontwerpen 

https://www.uitgeverijzwijsen.be/blog/wetenschap-en-techniek-in-de-kleuterklas-met-dag-loeloe-en-dag-pompom 

  

https://ontdektechniektalent.be/homepagina 

  

Recent onderzoek van Wright & Gotwals (2017) en hogeschool Odisee onderstreept opnieuw het belang van Wetenschap en 

techniek om de taalontwikkeling van kansarme kleuters te stimuleren. 

  

Programmeren met kleuters 

https://scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/Bachelorproef%20programmeren%20met%20kleuters.pdf 

https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/01/17/basics-van-programmeren-met-avontuur-en-nog-zonder-computer/ 

https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/09/27/de-bee-bot-wedden-dat-jouw-kleuters-graag-programmeren-met-dit-

beestje/ 

https://ontdektechniektalent.be/minirobot-kleuters 

  

Technopolis 

https://www.technopolis.be/nl/scholen/educatief-pakket-voor-kleuters/ 

https://www.technopolis.be/nl/scholen/proefjes/kleuteronderwijs/ 

  

Duurzaamheid 

https://djapo.be/gloob-en-teo/ 

https://www.scriptiebank.be/scriptie/2018/hoe-kunnen-we-het-concept-van-de-piraminder-laten-leven-op-de-

kleuterschool 

  

Duurzame ontwikkelingsdoelen 

https://sites.google.com/view/een-reis-door-kosmos/home 

  

https://www.klascement.net/websites/85247/inspiratiemap-rond-wetenschap-en-technologie-voor-kleuters/
https://www.klascement.net/fysiek-materiaal/119371/sterk-in-stem-inspiratiegids-voor-het-kleuteronderwijs/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/91036/activiteitenbundel-onderzoekend-leren-met-kleuters/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/95403/stem-kompas-handleiding-voor-stemlessen/
https://www.klascement.net/artikels/98551/als-creativiteit-aan-technologie-wordt-toegevoegd-kleutergewijs/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/88695/stemproject-sporen/?previous
https://www.zwijsen.nl/algemeen/wetenschap-techniek-voor-kleuters/#onderzoekenontwerpen
https://www.uitgeverijzwijsen.be/blog/wetenschap-en-techniek-in-de-kleuterklas-met-dag-loeloe-en-dag-pompom
https://ontdektechniektalent.be/homepagina
https://scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/Bachelorproef%20programmeren%20met%20kleuters.pdf
https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/01/17/basics-van-programmeren-met-avontuur-en-nog-zonder-computer/
https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/09/27/de-bee-bot-wedden-dat-jouw-kleuters-graag-programmeren-met-dit-beestje/
https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/09/27/de-bee-bot-wedden-dat-jouw-kleuters-graag-programmeren-met-dit-beestje/
https://ontdektechniektalent.be/minirobot-kleuters
https://www.technopolis.be/nl/scholen/educatief-pakket-voor-kleuters/
https://www.technopolis.be/nl/scholen/proefjes/kleuteronderwijs/
https://djapo.be/gloob-en-teo/
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2018/hoe-kunnen-we-het-concept-van-de-piraminder-laten-leven-op-de-kleuterschool
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2018/hoe-kunnen-we-het-concept-van-de-piraminder-laten-leven-op-de-kleuterschool
https://sites.google.com/view/een-reis-door-kosmos/home
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6. RONDVRAAG EN BEPALEN NIEUWE VERGADERDATA 

 

Lily: tijd beter bewaken ( Taken verdelen? Vooraf of nadien dingen opzoeken, niet tijdens de vergadering? ...) 

Leni: visie en stavaza ivm de digisprong volgende keer? 

 En zingen voor de jarigen brengt idd verbondenheid 

2u om te vergaderen is mss beter dan anderhalf uur? 

Timing naast de agendapunten zetten. 

Brigitte: ivm de tijd: sommige agendapunten moeten erdoor zoals nu bv schoolreglement om nog dit schooljaar mee 

te kunnen geven. 

Maarten: jammer dat de tijd voor de projecten er niet was, als er maar 4 vergaderingen op een jaar zijn, is mss 

enkele minuten uitlopen niet zo n ramp om iets beter te kunnen afwerken. 

Rob: tijd is een actiepunt 

Nieuwe vergaderdata : 04/10/21 en 09/12/21 van 19u30 tot 21u30 

Veronique  bedankt de schoolraad voor hun inzet en sluit de vergadering.  

 


