
 

  

 

 

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD :  

Maandag 7 november 2022 om 20u. 

 

Aanwezig: Armand Konings, Nicole Mattheeusen, Sabine Vermeersch, Jeroen Tetaert (voorzitter), 

Sanne Peeters, Astrid Van Hees, Bie Geeraerts, Ronald Arnouts, Jef Van den Bergh (Schepen voor 

onderwijs), Koen De Muyter (directeur), Christel Van Ginneken (secretaris). 

Verontschuldigd: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen bij het vorig verslag van 13 juni 2022. 

Toelichting directie vorig verslag: 

• Koesterhoekje: Morgen, 8 november is het de verjaardag van Hanne. Hanne verloor vorig 

schooljaar de strijd tegen kanker. De werkgroep heeft beslist om ieder schooljaar twee 

herinneringsmomenten te organiseren. (8 november = verjaardag + 14 maart = datum 

overlijden). 

• Doorlichting: We zijn dit schooljaar aan de slag gegaan met de werkpunten: 

- Het zorgcontinuüm bestaat uit 4 fasen: brede basiszorg (0), verhoogde zorg (1), 

uitbreiding van zorg (2) en overstap naar school op maat (3).  

Van fase 1 en 2 was de inspectie niet tevreden. We zijn daarom dit schooljaar gestart met 

een breder zorgteam: 3 zorgcoördinatoren i.p.v. 1 (kleuterschool + L1, L2, L3 + L4, L5, L6) 

Deze manier van werken heeft tijd nodig om te renderen. 

- Leesonderwijs: Kadrie zat onder het Vlaams gemiddelde wat betreft het lezen. Hierdoor 

zijn we dit schooljaar van start gegaan met nieuw leesonderwijs. 

- Samen over de drempel: overgang van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar is te groot 

 

 

2. Extra lestijden schooljaar 2022-2023 

- Gewezen anderstalige nieuwkomers: 3/24 

- Ondersteuning kerntaak: 6/24 – verdeeld onder de zorgleerkrachten 

- Lerarenplatform scholengemeenschap Grens: 24/24 onderwijzer + 20/24 kleuteronderwijzer. Deze uren 

werden pas op 13 juli 2022 toegekend. Momenteel worden de uren onderwijzer gebruikt voor een 

langdurige vervanging in ’t Blokje te Loenhout. 

 

 

 

 



 

 

3. Leerlingenaantallen 

                            

 

• Momenteel een klein 4de leerjaar: 16 + 15 leerlingen 

• Het aantal instappers ligt dit schooljaar lager dan in andere schooljaren  

 

4. Infrastructuur 

Renovatie schoolgebouw 

Vandaag is de directie samen met enkele personeelsleden van de gemeente rond de tafel gaan zitten 

om de kandidaat architecten voor de renovatie van het schoolgebouw te overlopen. Van de 12 

kandidaten zijn er 4 weerhouden. Deze dienen nu een ontwerp/offerte in te dienen. Tegen 2024 moet 

het ontwerp klaar zijn. De finalisatie van het project is voorzien voor 2027/2028. 

De bedoeling is de inkomhal, secretariaat, bureau directie, zorgklassen, klassen 3de graad en de totale 

zolder te renoveren, praktischer en energiezuiniger te maken.  

Buitenklas 

Achteraan in de vlindertuin zal er een buitenklas ingericht worden. Dit is een project in samenwerking 

met Gitok Kalmthout. De oplevering is voorzien met het schoolfeest. 

 

5. Varia 

Inschrijvingsdecreet:  

Vanaf 1 september 2022 is er een nieuw decreet van kracht voor inschrijvingen voor het schooljaar 

2023-2024. Scholen van het gewoon basisonderwijs met capaciteitsproblemen moeten verplicht 

digitaal aanmelden om te kunnen weigeren op basis van capaciteit. 

Alle Kalmthoutse basisscholen zullen hiervan gebruik maken. Er zal één gezamenlijk 

aanmeldingsplatform voorzien worden. 



 

 

Tijdslijn aanmeldingen basisonderwijs 

- De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023. 

- De resultaten van de aanmeldingen maak je ten laatste op 21 april 2023 bekend aan de ouders. 

- Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023. 

- Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. 

 

Voorstellen/opmerkingen 

- Directie geeft vooraf rondleidingen in de school zodat de ouders de kans krijgen om de 

school te bezichtigen 

- Drempel laag houden: infopunt voorzien op gemeentehuis/bibliotheek 

- Flyer verspreiden onder de ouders met de nodige toelichting 

- Criteria: deze dienen vooraf bepaald te worden (afstand tot de school, toeval, ….). 

Broers/zussen behoren tot de voorrangsgroepen 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Er doen geruchten de ronde onder de ouders dat de opvang vanaf volgend schooljaar niet meer 

georganiseerd zal worden door de gemeente maar door buitenschoolse kinderopvang Ferm. De 

locatie zou niet meer Kadrie zijn maar domein Diesterweg.  

De directie deelt mee dat er wijzigingen op til zijn. De opvang die de gemeente Kalmthout organiseert 

op Kadrie zal vanaf 1 september 2023 overgenomen worden door Ferm. De locatie blijft hetzelfde en 

het personeel zal ook, indien zij dat wensen, mee overgenomen worden. Enkel het einduur wijzigt van 

18 uur naar 18.30 uur en op woensdag van 14.20 uur naar 14.30 uur. De tarieven zullen volgend 

schooljaar ook met 2 eurocent stijgen. (indexering) 

 

Naar aanleiding van het aankomende BOA-decreet zal de voor- en naschoolse kinderopvang van alle 

Kalmthoutse basisscholen in handen komen van de buitenschoolse kinderopvang Ferm.  

Sabine Vermeersch, directie Muzarto, geeft een woordje uitleg bij het BOA-decreet.  

Decreet BOA 

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle 

kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk 

samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools 

beleid uit. 

Voorstel aanwezigen: 

Om de geruchtenmolen te stoppen stellen de aanwezigen voor aan de directie om dit nieuws zo snel 

mogelijk te communiceren aan de ouders via het weekoverzicht/Kadrietje. 

 

Kruispunt Driehoekstraat/Foxemaatstraat 

De herinrichting wordt als zeer positief en verkeersveiliger ervaren. De politie laat de fietsende 

kinderen ook stoppen aan het kruispunt. 

Er is nog een kleine aanpassing doorgevoerd op het einde van het fietspad Heikantstraat richting 

kruispunt Driehoekstraat. Hier mochten de fietsers geen gebruik meer maken van het oude fietspad 



 

maar dienden zij de nieuw aangelegde gele markeerstrook op de rijbaan te volgen. Fietsers komen 

dan vanuit het fietspad Heikantstraat ineens de weg opgereden.  

Het verbodsbord voor fietsers op het oude fiets/voetpad is opnieuw verwijderd. De fietsers mogen 

terug gebruik maken van het oude fiets/voetpad tot aan het kruispunt met de Driehoekstraat.  

Dit verbodsbord was geplaatst om voetgangers meer ruimte te geven.  

Heel wat fietsers rijden vanuit het kruispunt richting parking Foxemaatstraat nog steeds in de 

tegenovergestelde richting op het fietspad.  

 

Wintermarkt 

Datum: 23 december 2022 

 

 

 

 

 

 


