
  

 

Gemeentelijke Basisschool Kadrie 
Driehoekstraat 41 
2920 KALMTHOUT 
03/666 95 20  

 

                      

    

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD :  

Dinsdag  8 juni 2021 om 20u. 

 

Aanwezig: Armand Konings, Nicole Mattheeusen, Ronald Arnouts, Jeroen Tetaert (voorzitter), Sanne 

Peeters, Bie Geeraerts, Jef Van den Bergh (Schepen voor onderwijs), Koen De Muyter (directeur), 

Christel Van Ginneken (secretaris). 

Verontschuldigd: Astrid Van Hees (bevallingsverlof), Sabine Vermeersch 

 

1. Verwelkoming en goedkeuring vorig verslag 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering d.d. 8 maart 2021. 

 

2. Installatie en verwelkoming leden schoolraad 2021 - 2025 

Samenstelling nieuwe schoolraad: 

Geleding ouders: Bie Geeraerts, Ronald Arnouts en Jeroen Tetaert (voorzitter) 

Geleding lokale gemeenschap: Armand Konings, Nicole Mattheeusen en Sabine Vermeersch 

Geleding personeel: Astrid Van Hees, Sanne Peeters en Christel Van Ginneken (secretaris) 

Er is slechts één wijziging in deze nieuwe samenstelling. Lutgart Van Den Bergh wordt vervangen door 

Sanne Peeters. 

 

3. Aanwending lestijden 2021-2022 

Kleuterschool: 

 2021-2022 2020-2021 

BESCHIKBARE LESTIJDEN 216 199 

In de kleuterschool hebben we een sterke stijging van het aantal lestijden t.o.v. vorig schooljaar. 

Er worden 7 klasgroepen ingericht aangevuld met 32 uren kleuterzorg. Deze uren zullen gebruikt 

worden om de klassen in de voormiddag op te splitsen in “Plus klassen”. Na de krokusvakantie zullen 

een deel van deze uren nodig zijn voor het inrichten van een extra instapklas.  

 Klasleerkracht(en) 

instapklas Greet Hens 

KL1A Carolien Roelen 

KL1B Sanne Peeters 

KL2A Liesbeth Verachtert en Lutgart Van De Bergh  

KL2B Annemieke Janssens en Veerle Ribbens (4/24) 

KL3A Greet Jorissen en Kelly Marijnissen (4/24) 

KL3B San Vanwesenbeeck en Eveline Beyers (4/24) 

 

 

 

 



Lagere school: 

 2021-2022 2020-2021 

BESCHIKBARE LESTIJDEN 317 330 

In de lagere school hebben we te kampen met een forse daling van het aantal lestijden. Dit is het 

gevolg van de uitstroom van een groot 6de leerjaar vorig schooljaar.  

 Klasleerkracht(en) Zorgleerkracht per graad 

1A Sofie Livens  
 

Katrin Loos (8/24) 
1B Astrid Van Hees en Katrin Loos (4/24) 

2A Katleen Janssen en Stijn Van Oevelen (4/24) 

2B An Verstraelen en Anke Van Gestel 

3A Nathalie Van Gansen en Isabel Smorgens  
 

Christel Konings (8/24) 
3B Christel Colson 

4A Femke Vermeiren 

4B Lotte Van Gils en Christel Konings 

5A Kim Van Oers  
 

Nikol Maas (8/24) 
5B Elke De Jonge 

6A Liesbeth Van Looveren en Nikol Maas (4/24) 

6B Saartje Decoster 

 

Extra middelen/lestijden nog niet toegekend door het ministerie van onderwijs: 

• Digisprong: Voor het wegwerken van de ICT-achterstand in het onderwijs. 

Toelage + 50.000 euro: voor het versterken van de ICT-infrastructuur en het aanschaffen van 

toestellen. Er komen ook extra ICT-uren voor pedagogische ondersteuning. 

• Bijsprong: uren voor het wegwerken van de leerachterstand door COVID. 

 

4. Taalscreening vanaf 2021-2022 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er jaarlijks een taalscreening afgenomen in de 3de kleuterklas 

van 10 tot en met 30 november. Deze screening peilt naar het niveau van de leerlingen inzake de 

onderwijstaal en of er nood is aan extra maatregelen m.b.t. de onderwijstaal. Ze kan er nooit toe 

leiden dat een leerling op basis van de resultaten de toegang tot het lager onderwijs geweigerd 

wordt. Het kan enkel gebruikt worden als adviesmateriaal.  

De directie zal de ouders van de kleuters 3de keuterklas hierover inlichten op het infomoment bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar. 

Heel wat kinderen van Kadrie spreken thuis geen Nederlands. Dit heeft volgens de leerkrachten een 

invloed op de taalresultaten.  

 

In juni nemen de leerlingen van de lagere school jaarlijks deel aan de OVSG-toetsen. Dit schooljaar 

wordt er gescreend op begrijpend lezen. De testresultaten worden vergeleken met gelijkwaardige 

scholen op vlak van sociaaleconomische status. 

 

5. Aanpassingen schoolreglement 
* Hoofdstuk 1: kleuters van de 3de kleuterklas mogen niet blijven zitten omwille van de resultaten van 

de taalscreening. 

* Hoofdstuk 13: gebruik van ICT-materiaal. De directie werkt eerst een ICT-beleidsplan uit (Bie 

Geeraerts wil indien nodig een handje toesteken). 

* Hoofdstuk 15: Van iedere leerling wordt er een multidisciplinair leerlingendossier aangelegd bij het 

CLB. 

 

 

 

 



6. Professionaliseringsplan 
Toelichting nieuwe visie en logo 

Op 25 juni 2021 wordt de nieuwe visie en het logo kenbaar gemaakt aan de leerlingen en ouders. 

Belangrijk item: link met logo van de gemeente Kalmthout (blokje, kleur en lettertype). 

  
 
Duiding slogan: samen in beweging 

Samen: samen met de ouders, leerkrachten en externe partners wil Kadrie kwaliteitsvol onderwijs 

aanbieden. 

Beweging: In Kadrie zijn we letterlijk veel in beweging: “Een Gezonde geest in een gezond lichaam”. 

Ook is Kadrie figuurlijk in beweging. We gaan steeds op zoek naar de ideale werkvormen om de 

kinderen leerstof aan te bieden of om hen individueel nog beter te begeleiden. 

 

* Studiedag op vrijdag 1 oktober 2021: Eén van de belangrijkste pijlers is ‘talent’. Daarom willen de 

leerkrachten van Kadrie de ‘trotsdoos implementeren in hun werking. Jos Vandael zal hen hier de 

nodige toelichting rond geven en de komende twee jaar verder begeleiden. 

* Studiedag met gans de scholengemeenschap op woensdag 26 januari 2022: Een uiteenzetting van 

Pedro De Bruyckere, bekendste pedagoog in het Vlaamse onderwijslandschap, over hoe hij het 

onderwijs ziet de komende jaren. De leden van de schoolraad zullen hier ook een uitnodiging voor 

ontvangen. 

* Individugerichte professionalisering: Collega’s worden gestimuleerd, gemotiveerd en gefaciliteerd 

om zich individueel bij te scholen. 

 

Oude Kadrie-logo: 

Nicole Mattheeusen zal samen met de directeur een tijdlijn opmaken over de geschiedenis van 

Kadrie. Deze zal in de inkomhal opgehangen worden. 

 

7. Bijdrageregeling 
Eén aanpassing t.o.v. vorig schooljaar: 

De leerlingen van het vierde gaan volgend schooljaar uitzonderlijk op bosklassen naar Durbuy in het 

5de leerjaar. Zij hebben dit schooljaar hun stadklassen moeten annuleren omwille van COVID. 

Kostprijs: + € 200. 

 

8. Traject ‘Talent’ 
Besproken in punt 6. 

 

9. Landing nieuwe visie/logo/slogan 
Besproken in punt 6. 

Zowel de ouders, leerlingen als het ganse team hebben meegewerkt aan de opbouw van het nieuwe 

logo, de visie en slogan a.d.h.v. invulkaartjes. De eindbeslissing is genomen door het visieteam.  

 

 

 

 

Petje: Welbevinden 

Plantje: Groeien 

Appel: Gezondheid 



10. Varia 
Ronald Arnouts: 

Ronald vraagt in naam van zijn zoon of er nog iets extra georganiseerd kan worden voor de 

zesdeklassers van vorig schooljaar. Zij hebben door corona slechts een klein afscheidsfeestje kunnen 

organiseren. De directie zal dit bekijken. 

 

Armand Konings: 

Project Telraam:  

Met dit project wil de gemeente de inwoners betrekken bij het in kaart brengen van het verkeer in 

Kalmthout. Een volautomatische teller registreert het aantal voertuigen dat dagelijks passeert. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen auto’s, fietsers, vrachtwagens, en voetgangers. 

 

Cijfers ‘Telraam’ in de week van 1 t.e.m. 7 juni 2021 

Foxemaatstraat 72 

Type  Weektotaal Gemiddeld per dag % 

Auto 13529 1933 73,81% 

Groot voertuig 2105 301 11,48% 

Fiets 2463 352 13,44% 

Voetganger 232 33 1,27% 

 

Driehoekstraat 

Type Weektotaal Gemiddeld per dag % 

Auto 7813 1116 46,60% 

Groot voertuig 1500 214 8,95% 

Fiets 6497 928 38,75% 

Voetganger 956 137 5,70% 

 

Jef Van den Bergh:  

Mobiliteitsplan: Er is een mobiliteitsplan in opmaak voor de schoolomgeving. Het Kruispunt 

Foxemaatstraat/Driehoekstraat is hierin opgenomen. Om van de Driehoekstraat een schoolstraat te 

maken komt hier ook aan bod.  

 

Bie Geeraerts 

Het oudercomité gaat voor het komende schooljaar op zoek naar een manier om in te spelen op het 

nieuwe logo/visie. 

 

 


