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1. Verwelkoming 

 
De afwezige leden worden verontschuldigd.  
 
2. Wijziging schoolreglement en algemene infobrochure 
 

De wijzigingen aan het schoolreglement en de infobrochure zoals voorzien in de bijlage worden 

toegelicht door directeurs Cooman en Van den Driessche en goedgekeurd door de schoolraad. 

Het betreft voor het schoolreglement inhoudelijk: 

• ouders kunnen voortaan ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch 

project of schoolreglement; 

 

• een regelmatige leerling moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en kan slechts in één 

school worden ingeschreven; 

 

• de toelatingsvoorwaarden om toegelaten te worden in het lager onderwijs werden gewijzigd. 

Het betreft hier vooral het verschil tussen een ongunstig advies omwille van de beheersing 

van het Nederlands of omwille van andere redenen. Kinderen die onvoldoende het 

Nederlands beheersen kunnen starten in het eerste leerjaar mits het doorlopen van een 

taalintegratietraject en de goedkeuring van de klassenraad lager onderwijs; 

 

• onvoorziene prijsverhogingen door leveranciers zullen doorgerekend worden aan de ouders 

(indien verantwoord uiteraard) ; 
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• leerlingen die 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar en het getuigschrift 

basisonderwijs hebben behaald kunnen mits gunstig advies van de klassenraad verlengd 

verblijven in het basisonderwijs; 

 

• ook bij een vroegere instap in het basisonderwijs werden de toelatingsvoorwaarden gewijzigd; 

 

• de klassenraad beslist of leerlingen de doelen in voldoende mate hebben bereikt om het 

getuigschrift basisonderwijs te verwerven. Er bestaat ook geen minimumleeftijd om dit 

getuigschrift te behalen; 

 

• bij het niet toekennen van een getuigschrift deelt de directeur dit uiterlijk op 30 juni mee aan 

de ouders; 

De wijzigingen zijn voornamelijk wijzigingen ingevolge aanpassingen binnen de wetgeving. 

 

In de infobrochure werden contactgegevens geactualiseerd en onderstaande wijzigingen aangebracht: 

• er werd een hoofdstuk toegevoegd gewijd aan screening niveau onderwijstaal – 

taalintegratietraject – taalbad. De screening werd heden reeds uitgevoerd maar wordt nu 

aangevuld met een taalintegratietraject. Dit traject sluit aan bij de noden van de leerling wat 

het Nederlands betreft; 

• er is een mogelijkheid een taalbad te volgen dat tot doel heeft de leerling onder te dompelen 

in de onderwijstaal in functie van een snellere integratie in reguliere onderwijsactiviteiten; 

• tijdelijke 2e vestigingsplaats Kaatsweg 3, 9400 Ninove werd toegevoegd; 

• telefoonnummer Stadsbestuur Ninove werd gewijzigd naar 054/50.50.50; 

• omdat er herhaaldelijk misbruik werd gemaakt van het laattijdig afhalen van kinderen na 

schooltijd werd er met alle betrokken instanties (scholen, politie, ’t Kadeeken,…) een 

procedure toegevoegd aan de infobrochure bij het niet tijdig afhalen; 

• Inlichtingen en inschrijvingen kunnen gebeuren via de website van Stad Ninove. 

( www.sociaalhuisninove.be/buitenschoolseopvang) 

Bijlage ontwerp van schoolreglement  

 

3. Bijdrageregeling schooljaar 2022-2023. 
 
De prijs van de maaltijden is licht gestegen.  
De maximumfactuur voor pedagogische – didactische uitstappen werd met €5 verhoogd zowel voor 
kleuter als lager onderwijs.  
Voor de extra-muros activiteiten mag er €30 meer gespendeerd worden.  
De prijs van het turn T-shirt in Seringen/Kaatsweg werd met 1 euro verhoogd omwille van de stijgende 
productiekost. 
 
 
 
 

Bijlage bijdrageregeling schooljaar 2022-2023 

 
4. Vakantieregeling schooljaar 2022-2023. 
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Als lokale verlofdag werd geopteerd voor 28/10/’22 omdat er niet onmiddellijk een optie was om een 

langere periode te doorbreken met een verlofdag. Dit omdat er op 30/09 ook al een pedagogische 

studiedag werd vastgelegd.   

De aanwezige leden van de schoolraad keuren de vakantieregeling voor het schooljaar 2021-2022 

goed. 

Bijlage vakantieregeling 2022/2023 

 
 
 

5. Leerlingencijfers 01.02.2022 
 
Onze leerlingenaantallen blijven groeien zowel voor het aantal kleuters als leerlingen lager onderwijs.  
 
 
6. Infrastructuurwerken 

 
De extra vestigingsplaats Kaatsweg werd in gebruik genomen en is een zeer aangename plaats om te 

vertoeven. Alle ruimtes (klaslokalen, gangen, leraarskamer) hebben een aanzienlijke oppervlakte. Er is 

ook meer dan voldoende aanbod aan sanitair en extra te benutten ruimtes. Ook de ligging is een 

meevaller, een oase van rust met een mooi uitzicht op het stadspark.  

De verhuis van de onderbouw is voorzien voor september 2024. Dan kan de afbraak van het oude 
gebouw en de opbouw van de pilootschool starten.  
 
7. Gezondheids- en veiligheidsbeleid 
 
Juf Myriam vraagt naar de mogelijkheid om in de infobrochure het verbod van honden op de 

speelplaats op te nemen. Dit vooral voor de veiligheid van de kinderen maar ook voor iedereen die de 

speelplaats betreedt.  

Juf Myriam geeft ook aan dat er nog steeds een mat ontbreekt bij het aantreden van haar klas in de 

gang. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties met betrekking tot verstuiken/vallen.  

 

8. Varia 
 

Er werden geen andere punten ter bespreking voorgelegd. 
 

 

 


