
Schoolraad van de basisscholen Sint-Victor 

Verslag van de vergadering van 19/06/2017 
 

Aanwezig: 

 

Agendapunt 1: aanstellen nieuwe voorzitter en secretaris 

 

Marc Van Belle (lokale gemeenschap Dworp) wordt de nieuwe voorzitter. 

Ghislaine Vandervelden (lokale gemeenschap Alsemberg) wordt de nieuwe secretaris. 

 

Andere nieuwe leden: 

 

Lijst met de leden van de verschillende geledingen: zie bijlage? 

 

Agendapunt 2: opstellen huishoudelijk reglement  

 

Het huishoudelijk reglement voor de schoolraad versie 2017-2021 wordt overlopen. 

Ieder lid ontvangt een kopie. 

(Dit huishoudelijk reglement is ook terug te vinden.op de website: www.vbsasintvictor.be> 

onze school> schoolraad> huishoudelijk reglement) 

 

 

Agendapunt 3: bespreken aanpassingen schoolreglement 

 

- aanpassing Getuigschrift Basisonderwijs 

- verduidelijking beroepsprocedure 

- aanpassing maximumfactuur: het bedrag van de meerdaagse uitstappen wijzigt 

- revalidatie en logopedie 

- klachtenregeling 

- aanpassing privacyhoofdstuk 

 

Agendapunt 4: bespreken aanpassen schoolomgeving voor bouw van de gemeenteschool 

Alsemberg 

 

Door de bouw/verbouwwerken aan de Springveer zal onze schoolomgeving wijzigen vanaf 

het begin van het schooljaar 2017-2018. Duur van de werken: 2 jaar. 

 

- de parking van de Lambiek wordt afgesloten, daar komen de modules voor de 

kleuterklassen. 

- de parking naast de Wok? Nog onduidelijk. 

- onze schoolparking wordt een blauwe zone d.w.z. maximum 3 uur parkeertijd. 

- het voetbalveld van Alsemberg wordt voor de helft parking, voor de helft speelweide. 

- onze schoobus kan niet meer draaien op de parking aan DOC. Hij zal onze parking oprijden 

bovenaan (aan ons voetbalveld): het houten paaltje wordt weggehaald en een aantal 

parkingplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor parkeerruimte voor de schoolbus. De 

parking verlaten kan nog halverwege de parking. 

 

Verder bestaan er ook plannen om de Brusselsesteenweg fietsveiliger te maken vanaf het 

Winderickxplein tot... Een strook van ons voetbalveld zal hiervoor afgestaan worden. 

 

http://www.vbsasintvictor.be/


Na de realisatie van deze gewestplannen, zal ook de gemeente werken uitvoeren (planning 5 

jaar). Er komt een brug in de Beemd opdat fietsers komende van Dworp de school veiliger 

zullen kunnen bereiken. 

 

De gemeente zorgt voor een brief aan de ouders met de nodige informatie om een vlotte 

overgang te waarborgen. 

 

Agendapunt 5: bespreken schoolbus Alsemberg 

 

Onze schoolbus brengt een buitensporige kost met zich mee (€ 80 000/jaar).  

Er zal aan de gemeente gevraagd worden om tussen te komen in die kosten. 

Is dit niet mogelijk, dan moet een andere oplossing overwogen worden. 

Het komende schooljaar zal de schoolbus wel nog rijden als voorheen. Ouders wiens kinderen 

er gebruik van maken zullen tijdig verwittigd worden indien ze voor het vervoer een andere 

oplossing moeten vinden. 

 

Agendapunt 6: opvolging BULO en ondersteuningsnetwerken 

 

Vaststelling: het leerlingenaantal in BULO daalt.  

Meer en meer worden kinderen met extra noden ingeschreven in het gewoon basisonderwijs 

of secundair onderwijs. Het M-decreet maakt het mogelijk kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs in te schrijven. 

Hierdoor ontstaat de nood aan ondersteuning. 

 

Ondersteuningsnetwerken worden momenteel opgestart. 

In zo’n netwerk zijn er 4 partners: 

1) CLB 

2) Lagere scholen 

3) Buitengewoon onderwijs 

4) Secundair onderwijs 

 

Al onze Sint-Victorscholen tekenden in op het netwerk West Brabant-Brussel. 

 

 

 

Volgende vergadering:  

 

maandag 16 oktober 2017 om 19.30 uur in een lokaal van de Basisschool Alsemberg. 

 


