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VERSLAG SCHOOLRAAD 01/06/2022 

AANWEZIGE LEDEN 

Maarten Vercammen ( voorzitter) , Rob Van Looke ( geleding ouders ) , Leni  Hendrickx ( geleding ouders ) , Dries Van 

Hoof ( geleding plaatselijke gemeenschap ) , Kristel Tobback  ( geleding  personeel ) ,  Brigitte Deckers (directie, 

adviserend lid ), Véronique Van Maroey ( directie, adviserend lid ), Karen Verhaegen ( geleding personeel ) 

AFWEZIGE LEDEN 

Verontschuldigd : Maren Roofthooft ( geleding personeel )  ,  Amber d’Anvers ( geleding plaatselijke gemeenschap ) , 

Chloë Wouters ( geleding plaatselijke gemeenschap )  

AGENDA SCHOOLRAAD 

 
1.  Goedkeuren verslag vorige vergadering 
2. Ondertekenen huishoudelijk reglement 
3. Schoolreglement 1 september '22  
4. Toverdoos blijft bestaan 
5. borgen van acties corona 
6. Vrije dagen 
7. Aanpassing uren van de Toverdoos - synthese van de bevraging  
8. Jaarthema 
9. Prioriteitenplan schooljaar 2022-2023 
10. Werken in de Schatkist en de Toverdoos 
11. Nascholingsbeleid 
12. Lestijdenpakket 
13. Nieuw logo De Schatkist/De Toverdoos 
14. Varia 
15. Agendapunten voor volgende vergadering 
 
 
 
 

1. GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 

Goedgekeurd. 
 
Geboortejaar 2018 was niet zo talrijk, deze tendens zet zich niet voort, beterschap in zicht. 
Promotie voor de school: foldertjes van school in crèches leggen? De afspraak was om een gemeenschappelijke 
folder met alle scholen hierin vermeld door de gemeente te laten verdelen. Langs de andere kant houdt de andere 
Hulshoutse school zich ook niet aan gemaakte afspraken. 
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Voorstel aan de gemeente om toch folders te leggen in crèches binnen Hulshout. Vraag stellen wat er met de 
jongere Oekraiense vluchtelingen gebeurt die ook recht op onderwijs hebben. 
 

 

 

2. ONDERTEKENEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Kan nu niet ondertekend worden omdat we niet voltallig zijn (Amber, Chloë, Maren). Er werd wel een 
ondervoorzitter aangeduid: Leni. 
 

 

3. SCHOOLREGLEMENT 

 

Véronique bezorgde ons een aangepaste versie. (Zie ook bijlage) 

De openingsuren van de scholen willen we in de toekomst voor de (groot)ouders zichtbaar maken op een affiche / 

bord. 

Maximumfactuur aangepast, bedragen zijn opgetrokken. 

Traktatie bij de verjaardag: best nog bij vermelden dat het bedoeld is om gezamenlijk te nuttigen, geen indivueel 

verpakte meegeefcadeautjes dus. 

 

4. TOVERDOOS BLIJFT TOVERDOOS 

 

Johan Tops is op het Toverdoosschoolfeest (21 mei) komen vertellen dat de Toverdoos blijft bestaan. 

Op de website van de gemeenteschool staat nog steeds dat de overname van de vrije kleuterschool ‘De Toverdoos’ 

doorgaat. 

 

5. BORGEN ACTIES CORONA 

 

Zie ook bijlage 

- Leerlingen (van de 3de graad) die (indien ze niet te ziek zijn) vanaf de eerste dag online thuis kunnen participeren 

aan de lessen, is een meerwaarde. 

- Preteaching is ook een surplus. In sommige klassen gebeurt dit reeds. 

 Aanpassing laatste alinea: “Kleuters die meer hulp nodig hebben, laten we vooraf al kennis maken met de inhoud en 

de woordenschat van een verhaal, een thema, ... via een kijkplaat, boekje, ... Als het verhaal dan klassikaal aan bod 

komt, zijn de kleuters beter voorbereid.” 
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6. VRIJE DAGEN 

 

Zie ook bijlage 

 

Vrije dagen afstemmen op elkaar. 

3 oktober en 5 juni - lokale verlofdag. In nieuwsbrief vermelden dat we in de Toverdoos onze verlofdagen 

afstemmen op deze van de gemeenteschool. 

Studiedagen hebben we (onder voorbehoud) doorgekregen van de gemeenteschool. Eén studiedag van onze school 

lag al vast. (28 oktober). 

25 januari en 17 mei zouden pedagogische studiedagen kunnen worden die samenvallen met de studiedagen van de 

gemeenteschool. 

 

 

7. AANPASSING UREN TOVERDOOS 

 

Resultaten van de online ouderbevraging: de meesten wilden onze uren behouden. Conclusie: de gemeenteschool 

zou moeten tegemoetkomen aan de uren van de Toverdoos. 

13 juni zou de aanpassing van de uren van de gemeenteschool er misschien komen, is geagendeerd op de 

gemeenteraad. 

 

 

8. JAARTHEMA 

 

Werken rond ‘stem’ en ‘vreemde talen’. De meeste stemmen kwamen bij ‘STEM’ terecht. 

“Geef elk kind (een) STEM!” 

 

 

9. PRIORITEITEN SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

ICT is de winnaar. Uitwerken van het beleidsplan: luisterhoeken in de kleuterschool, gelijkvormigheid binnen de 

ganse school. 
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10. WERKEN IN DE SCHATKIST EN DE TOVERDOOS 

 

Schatkist: Rond september starten met de nieuwbouw is nog steeds het plan. De kleuterspeelplaats zou verdwijnen.  

De schooltuin zou toegankelijker moeten zijn, ook als het minder weer is: plaveien, speeleilandjes (deze zullen niet 

gerealiseerd zijn tegen september). Toestemming van de gemeente krijgen voor de 100m² verharding . Er zouden 

graafwerken op het grasveld moeten gebeuren (ruwe schatting: 350m²). Dries wil deze graafwerken doen. Hierbij 

zou best minstens één persoon helpen. Vincent Laeremans zou eventueel de grond kunnen afvoeren. De vraag gaat 

Dries aan deze laatste stellen. De graafwerken zouden tegen half augustus achter de rug moeten zijn. 

 

Toverdoos: De projecten zijn +/- 3 jaar geleden stilgevallen. Prioriteit is het dak. Dries legt isolatie op de vloer. 

Het rechtse deel van lokalen zijn nog niet gerenoveerd. Het schoolbestuur heeft een bedrag vrij gemaakt om dit wat 

fraaier te maken. Uit het overleg van het plaatselijk comité kwamen enkele ideeën die maandag op de briefing met 

de betrokken leerkrachten overlegd worden. 

 

 

11. NASCHOLINGSBELEID 

 

Studiedagen (nog 2 in te vullen). 

1ste: EHBO studiedag (3 uur). 

Eens horen voor een infoavond voor de ouders - EHBO bij kinderen (2 vestigingen samen). 

Nog een idee voor een infoavond voor de ouders - gamen bij jongeren, ... - gelinkt aan ICT. 

 

2e: teambuilding 

3e: met de 2 scholengemeenschappen samen: bij elkaar een kijkje gaan nemen. 

 

Individuele nascholingen die de leerkrachten zelf kiezen (vaak voortvloeiend uit een evaluatiegesprek) 

 

 

12. LESTIJDENPAKKET 

 

Zie ook bijlage 

Kleuterschool: 

Enkele tips: 

- Elke klas 1 SES-lestijd - aankaarten met de reden van brede basisvorming-/zorg. 



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

- Jongere kleuters kunnen op sommige momenten aansluiten / gemengd worden met oudere kleuters voor de 

taalstimulering. 

- Aanpassingen voor bepaalde kleuters werken ook voor anderen (bvb. koptelefoons, study buddies, aanpassingen 

voor kinderen met autisme kunnen ook werken voor anderen). 

 

Lagere school: 

Wat met de klas van 29? En met L5 met 24 lln? Veel hangt ook af van de klasgroep op zich. 

 

 

13. NIEUW LOGO DE SCHATKIST/DE TOVERDOOS 

 

- Mooi van de samensmelting van de 2 scholen 

- Valt dit logo op tussen de rest van de scholengemeenschap? 

- Welke kleurencombinatie willen we? 

- Idee: logo op 2 manieren. De logo’s zo houden voor tussen de andere logo’s van de scholengemeenschap, de logo’s 

naast elkaar voor de briefhoofding in mailverkeer en briefwisseling. 

 

 

14. VARIA 

 

Op sociale media: Op een positieve manier doorbreken van zaken die gezegd worden in het dorp. School positief in 

de kijker zetten. 

 

 

15. AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERING 

 

Datum: donderdag 29 september 2022 om 19u30 (Toverdoos) 

- Planning vergaderingen schoolraad rest schooljaar ‘22-’23 

- Overleg infrastructuurwerken Schatkist en Toverdoos 

- Lestijdenpakket + overleg gelijke kansenonderwijs 

- Toelichting vervanging leerkrachten 

- Jaarthema - hoe werd dit opgedeeld in maand-/of deelthema’s? 


