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1. Leerlingenaantal op 01/02/2022 

• Kleuter: 
Sint-Jozef: 107 (-9) 
Overbeke: 71 (-10) 
Totaal kleuter: 178 (-19) 

• Lager: 
Sint- Jozef: 229 (+4) 
Overbeke: 122 ( -2) 
Totaal lager: 351 (+2) 

• Totaal aantal leerlingen: 529 (-17) 
 
2.  School(weg)wijs / Digitaal aanmeldingssysteem/ 
    Aantal aanmeldingen voor Jozef: 
           °2020: 20 
 °2019: 1 
 °2018: / 
 °2017: 1 
 °2016: 3 
 °2015: / 
 



 Nieuwe reeds gerealiseerde inschrijvingen voor 7 juni :  
°2016: +1 
°2015: +1 
°2013: +1 

 
 
    Aantal aanmeldingen voor Overbeke:  
 °2020: 29 
 °2019: 1 
 °2018: 2 
 °2017: / 
 °2016: 9 
 °2015: 1 
 
    Inschrijven met ticket kan vanaf dinsdag 3 mei 
    Vrije inschrijvingen starten vanaf 7/6 

 

3. Ingeschreven Oekraïense vluchtelingen:  
 
Jozef: 1 leerling in het eerste leerjaar 
Overbeke: 1 peuter (°2019), start na Hemelvaart 
 
Toelichting door de heren van het schoolbestuur Paul Raemdonck en Paul 
Huylebroek: punt 4 en 5 

 
4. Wijziging directieopdracht Sint-Jozef: 
Mevr. Natacha De Bie heeft haar ontslag ingediend als directeur en zal vanaf 1 
september ’22 vervangen worden door een halftijdse nieuwe directeur.  
Mevr. De Bie blijft wel tewerkgesteld binnen onze schoolgemeenschap.  
 
5. Infrastructuurwerken: 

• Overbeke: opfrissen leraarskamer 

• Sint-Jozef: 
De nieuwbouw zit in een stroomversnelling – alle procedures voor het recht 
van opstal zijn doorlopen - het gemengde recht van opstal is geregeld: er 
wordt een deel vrijgegeven voor het onderwijs, daarnaast heeft het 
zorgcentrum ook nog wel een plaats nodig .  
Het bisdom zal de bouwheer zijn van de nieuwbouw, er zal gewerkt worden 
met een zes stappenplan. Het financieel plan wordt nog besproken. 
De bouwvergunning en de omgevingsvergunning zijn in orde.  



Voor de start van de nieuwbouw moet eerst het damesgebouw gesloopt 
worden. Wanneer deze werken starten is nog niet gekend.  Wel is zeker dat 
dan de peuterklassen en de containerklassen moeten verhuizen.  
Op maandag 9 mei’22 staat er een overleg gepland met het oudercomité van 
Jozefbasis, het schoolbestuur en de vzw Zorgzaam om nog enkele zaken uit te 
klaren.  
 

6. MOS-project Overbeke: aanpak van de speelplaats-speelweide.  
Er zijn enkele tweedehandsaankopen gedaan: 

▪ Speeltrein 
▪ Caravan (dient nog opgefrist te worden) 

Wijkwerker Mehmet komt wekelijks 3u langs om de speelplaats netjes te houden 
Op woensdag 18 mei staat onze speelplaats in de kijker voor andere scholen die een 
MOS project willen opstarten. 
 
 
7. Digisprong en ICT 
Er werden nieuwe chromebooks aangekocht voor Jozef en Overbeke, samen met 
speciale oplaadkasten. 
Voor de kleuters werd een rups, beebots en nog enkele laptops aangekocht voor het 
gebruik in de kleuterklassen. 
 
Collega Luc François, ICT coördinator, ging op 1 maart met pensioen. Hij wordt 
vervangen door Koen Claessens, voorlopig nog maar halftijds. 

 
8. Nieuwe website voor de basisscholen  
In gebruik maar nog aanpassingen/updates nodig. 
 
9. Schoolboeken Cloudwise 
Dit schooljaar gingen alle schoolboeken geleverd worden via Cloudwise ipv 
Standaard boekhandel. 
De levering van de boeken werd steeds uitgesteld waardoor we alle kopies zelf 
dienden te nemen. Op Overbeke is na verloop van tijd beslist alles te annuleren en 
de boeken rechtstreeks te bestellen bij de leveranciers. 
 
10. Pirls-onderzoek begrijpend lezen vierde leerjaar  
  
Op basis van goede resultaten aan het PIRLS 2021 onderzoek, in de PIRLS leerling 
vragenlijst, werd de leerkracht van 4C , juf Ilse geselecteerd om naast het 
algemene PIRLS onderzoek deel te nemen aan een tweede, verdiepende fase van 
het onderzoek. 



Uit de resultaten van de PIRLS leerling vragenlijst kwam naar voor dat collega Ilse 
hoog scoort op het gebied van ondersteunend lerarengedrag tijdens de begrijpend 
leeslessen. 
  
Door middel van 3 lesobservaties in mei en juni 2022 zal het effectief lerarengedrag 
van juf Ilse in kaart worden gebracht tijdens de leeslessen.  
 
 
11. Schoolfeest  
Op zondag 15 mei is het schoolfeest met optreden van elke klas op Overbeke 
Op zaterdag 25 juni is het schoolfeest op Jozef – poëziewandeling  
                                                                

 
12. Studiedagen + prioriteiten : 
 
Prioriteiten  Jozef: 
* Omgaan met woordenschat – eerste semester – studiedag  
* Warme partnerschap met ouders – uitvoeren van reeds uitgewerkte acties : 
                                                             oudervertelgesprek – oudercafé 
*ICT 
 
 
Prioriteiten Overbeke:  
*Werken aan executieve functies: nagaan welke hogere cognitieve processen er 
nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen.  
* ICT 
                                   
12. Facultatieve verlofdagen:  
Nog niet gekend. 
 
13.  Aanpassingen in schoolreglement / personeel  
 Aanpassing prijs warme maaltijden ??? 
 
        
 
Verslag: Natacha De Bie 


