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 Verslag  vergadering beheerscomité –2 juli 2019 

 

  

Aanwezig: Petra Van De Velde, Annemie Jennes, Jeanne Van den Broeck, Mieke 

Quirijnen, Jef Moorkens, Luc Wyns, Nicole Boonen, Chantale Smeyers, Joost Wynants, 

Tom Belmans, Carine Verheyen, Theo Gorssen, Ilse Vandevreugde 

Verontschuldigd: Luc Verheyden, Herman Snoeys, Nicole Boonen, Paul Wilms, Bob Van 

de Putte 

• Goedkeuring verslag 20190702 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

• Stand van zaken aanmeldingen kleine types  

zie presentatie zie bijlage  

Annemie Jennes geeft toelichting bij de wijzigingen die nog gekomen zijn in de 

omzendbrief wat de kleine types betreft. Er komt deze week nog een 

communicatie over de wijziging in de omzendbrief n.a.v. de kleine types. 

 

• Het voorbije schooljaar in cijfers  

zie presentatie in bijlage 

Betaling ondersteuners september, afspreken met directies en secretariaten van 

de scholen. 

In communicatie gaan met betrokken scholen wanneer er teveel wordt 

gevraagd en niet op voorhand=> niet spreken in aantal trajecten of uren, enkel 

ondersteuningsteam houdt richtcapaciteit in de gaten. We willen gaan voor 

kortdurende, intensieve trajecten met effect tot op de klasvloer, vertrekkend van 

de ondersteuningsvraag van de leerkracht. 

 

• Start schooljaar 2019-2020 

zie presentatie in bijlage 

o Inzet personeel 

Aandachtspunt voor volgend schooljaar: zowel voor de scholen BuO als 

voor de ondersteuners, als voor het ondersteuningsnetwerk zelf: kijken wat 

er nodig is voor prestatieregeling en statuut van de ondersteuners. 

o Ankerpersonen 

o Eerste twee weken van september 

Scholen zo snel mogelijk KR vragen met CLB om een verslag of GV in orde 

te krijgen. Zodat alles nu reeds ingegeven kan worden zodat er snel een 

GV of V kan komen.=> finaliseren. 

o Teldag 1 oktober 

Aandachtspunt: tegen 15 augustus Informat, WisA Broeckx klaar?  Koepel 
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neemt verder contact op met de leveranciers om hier spoed achter te 

zetten. Annemie raadt aan om aan de scholen de instellingsnummers 

door te geven zodat deze tijding kunnen ingegeven worden. Scholen 

moeten zelf instellingsnummer doorgeven voor de kleine types. Dit kan via 

mail en/of ankerpersoon. 

 

• Professionalisering schooljaar 2019-2020 

Zie presentatie in bijlage 

 

• Sensibilisering van leraren en andere partners van het ondersteuningsnetwerk 

zie presentatie in bijlage 

Uitnodiging infomoment van 24 september niet beperken tot nieuwe mensen, 

maar iedereen de kans geven om aan te sluiten owv nieuwe werking met kleine 

types. 

 

• Evaluatie van de werking van het beheerscomité 

(via oplossingsgerichte vragen) Stop: /     Less: /      More: /  

Keep: praktisch denken, bvb. Vergadering niet laten doorgaan als het niet 

nodig is.  Het delen van ‘echo’s’, wetgeving,  

Start: nieuwe modellen ook voor BuO? Al dan niet voor beheerscomité, 

informatief kan dit. Verder nadenken over hoe dit aanpakken. 

 

• Nieuwe leden voor beheerscomité voor schooljaar 2019-2020-  

Jef Moorkens zal vervangen worden door Ilse Vandepoel 

Luc Verheyden zal vervangen worden door Liesbet Vrijdags 

Paul Wilms zal ook vervangen worden door nieuwe directie van Oosterlo 

Dankjewel Jef, Luc en Paul voor jullie deelname aan de vergaderingen van het 

beheerscomité de voorbije 2 schooljaren! 

 

• Planning vergaderingen schooljaar 2019-2020 

Agendapunten volgend jaar: statuut en prestatieregeling ondersteuners en 

opvolgen van nieuwigheden, wetgeving…. 

19 september 13u30 – 15u30: kOsh – Herentals 

8 november 13u30 – 15u30:   KOGEKA – Geel 

17 januari 13u30 – 15u30: SILA – Westerlo 

12 maart 13u30 – 15u30: Sint-Clara – Arendonk 

27 april 13u30 – 15u30: KVRI – Vorselaar 

25 mei 13u30 – 15u30: Tongelsbos – Westerlo 

2 juli 9u -11u: VBS Ten Aard - Geel 

De gastvrouw wordt bedankt voor de fijne ontvangst en iedereen krijgt de wensen voor 

een deugddoende en fijne vakantie in de wetenschap dat ons beheerscomité ‘goed 

bezig’ is. 
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