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Raad van Bestuur vergadering van 2007 - 03 - 27 

  
AANWEZIG: 

  
effectieve leden:   De Bruyn Dirk , Engels Eric, Franssens Florent, Janssens Dirk (V), Lefeber Dirk,  
   Lippens Lucie, Pollmann Dago, Roels Jo, Van de Vondel Patrick. 
deskundige leden:  Smet Staf, Van de Venne Marc, Vermeiren Daniël. 

 
met raadgevende stem: Van Gasse Luc  

 
administratief:  Callaert Miriam (Van Epperzeel Vera), Windey Jean-Pierre. 
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RVB 2007 032 COD 2007 032 Algemeen beleid: herstructurering secundair onderwijs 
RVB 2007 033 COD 2007 033 Algemeen beleid: projecten overgang basis naar secundair 
RVB 2007 034 COD 2007 034 Algemeen beleid: ICT-beleid: inventarisatie internetaansluiting in lokalen 
RVB 2007 035 COD 2007 035 Algemeen beleid: activiteitenkalender website scholengroep 
RVB 2007 036 COD 2007 036 Algemeen beleid: communicatiebeleid: verwerking bevragingen 
RVB 2007 037 COD 2007 037 Algemeen beleid: aanpassing huishoudelijk reglement minicrèches 
RVB 2007 038 COD 2007 038 Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vraag tot volzetverklaring in KTA Den  

Biezerd Niel voor bepaalde leerjaren 
RVB 2007 039 COD 2007 039 Algemeen beleid: capaciteit basisscholen 
RVB 2007 040 COD 2007 040 Personeelsbeleid: personeelsbewegingen 1 januari 2007 
RVB 2007 041 COD 2007 041 Personeelsbeleid: nieuwe affectatiebewegingen bij herstructurering van scho-
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RVB 2007 045 COD 2007 045 Personeelsbeleid: nieuwe affectatiebewegingen per 1 september 2007 
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teur middenschool Boom en SSGO Klein-Brabant Willebroek per 1 juli 2007 
RVB 2007 047 COD 2007 047  Personeelsbeleid: oproep waarnemende aanstelling adjunct-directeur KA 

Vaartland per 1 september 2007 
RVB 2007 048 COD 2007 048 Personeelsbeleid: CVO vervanging directeur voor periode van minder dan 60 
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RVB 2007 049 COD 2007 049 Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2006 
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RVB 2007 027 
COD 2007 028 

Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2007 01 30  

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De notulen van de vergadering dd 2007–01–30 goed te keuren. 
 
 
 

RVB 2007 028 
COD 2007 029 

Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2007 02 27 

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De notulen van de vergadering dd 2007–02–27 goed te keuren. 
 
 
 

RVB 2007 029 
COD 2007 027 

Kennisname notulen college van directeurs dd 2007 01 30 

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de notulen van het college van directeurs dd  
2007-01-30. 

 
 
 

RVB 2007 030 
COD 2007 030 

Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonder-
wijs dd 2007-01-31. 
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2. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonder-
wijs dd. 2007-02-28. 

 
 
 

RVB 2007 031 
COD 2007 031 

Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 

 
Beslissing:       Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist:     
 

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secun-
dair onderwijs dd 2007-02-13. 

 
 
 

RVB 2007 032 
COD 2007 032 

Algemeen beleid: herstructurering secundair onderwijs 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. De vestigingsplaats H. Vosstraat 3 te Willebroek wordt met ingang van 1 
september 2007 overgeheveld naar KA Vaartland. 

 
 
 

RVB 2007 033 
COD 2007 033 

Algemeen beleid: projecten overgang basis naar secundair 

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist kennis te nemen van volgende beslissing: 
 
Het College van Directeurs beslist: 
 

1. Principieel in te stemmen met de uitwerking van de projecten technologi-
sche opvoeding en Latijn in het kader van de loopbaanbegeleiding bij over-
gang van basis naar secundair onderwijs.  

 
2. De scholen delen hun formele beslissing tot participatie aan beide projecten 

mee, uiterlijk 20 april aan directeur mevr. Miriam Callaert.  
 

3.  Op vergadering van juni zal concrete haalbaarheid getoetst worden. 
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RVB 2007 034 
COD 2007 034 

Algemeen beleid: ICT-beleid : inventarisatie internetaansluiting in lo-
kalen 

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘internetaansluitingen’ in klaslokalen. 
 
2. Op basis van dit rapport zullen prioriteiten uitgewerkt worden voor de inter-

netaansluiting in de klaslokalen. 
 
 
 

RVB 2007 035 
COD 2007 035 

Algemeen beleid: activiteitenkalender website scholengroep 

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist kennis te nemen van volgende beslissing: 
 
Het College van Directeurs beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de online agenda; 
2. De scholen te verzoeken deze dienst te gebruiken. 

 
 
 

RVB 2007 036 
COD 2007 036 

Algemeen beleid: communicatiebeleid: verwerking bevragingen  

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist kennis te nemen van volgende beslissing: 
 
Het College van Directeurs beslist:  
 

1. In het kader van ‘learning schools’ werd afgesproken dat de scholen een 
positioneringsonderzoek zullen organiseren. 

 
2. De scholen kiezen vrij een representatief aantal bevoorrechte getuigen. 

 
3. De scholen kunnen de aangeboden vragenlijst aanpassen. 
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4. Aan de scholen zal via Aldi Informeert een excelbestand ter beschikking 
gesteld worden. 

 
 
 

RVB 2007 037 
COD 2007 037 

Algemeen beleid: aanpassing huishoudelijk reglement  
minicrèches 

Beslissing: 

De Raad van Bestuur beslist:    Punt wordt verdaagd 

1. Kennis te nemen van de aanpassingen aan het “Huishoudelijk reglement 
van de minicrèches”. 

 
2. de beslissing bij hoogdringendheid van de algemeen directeur tot goedkeu-

ring van de aanpassingen van de tekst bij “inschrijvingsprocedure” en “fac-
turatie” in het “Huishoudelijk reglement van de minicrèches” te bekrachti-
gen. 

 
 
 

RVB 2007 038 
COD 2007 038 

Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vraag tot volzetverklaring in KTA 
Den Biezerd voor bepaalde leerjaren 

 
Beslissing:       Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De maximumcapaciteit voor het tweede beroepsvoorbereidend jaar nijver-
heid vast te leggen op 16 leerlingen. 

 
 
 

RVB 2007 039 
COD 2007 039 

Algemeen beleid: capaciteit basisscholen 

 
Beslissing:       Punt wordt verdaagd 

De Raad van Bestuur beslist: 

1. De maximumcapaciteit van de scholen van de scholengemeenschap basis-
onderwijs wordt voor het schooljaar 2007-2008 bepaald volgens de cijfers in 
bovenvermeld overzicht. 
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RVB 2007 040 
COD 2007 040 

Personeelsbeleid: personeelsbewegingen 1 januari 2007 – stand-
punt ministerie van onderwijs 

Beslissing:       Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Kennis te nemen van de beslissing van het Vlaams ministerie van Onder-
wijs waarbij wordt meegedeeld dat de benoemingen van Mevr. Vermeyen 
Ann in KA Vaartland en Mevr. Karine Schelfhout in KTA Niel voor TV Kan-
toortechnieken en TV dactylografie 2de en 3de graad geen uitwerking heeft 
ten aanzien van de overheid. 

 
2. De omstreden benoeming wordt herroepen; 

 
 
3. De directeur wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. 

 
 
 

RVB 2007 041 
COD 2007 041 

Personeelsbeleid: nieuwe affectatiebewegingen bij herstructurering 
van scholen 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 
 

1. Voor scholen betrokken bij een herstructurering kan een personeels-
beweging ‘nieuwe affectatie worden georganiseerd op 1 september;  

2. Het volume van de nieuwe affectaties wordt bepaald per ambt, en voor 
wat betreft het secundair onderwijs per vak en graad;  

3. Het volume van de nieuwe affectaties stemt in principe overeen met 
de uren vaste benoeming in de betrokken school of vestigingsplaats 
op 1 januari van het kalenderjaar;  

4. De personeelsleden van de scholen die betrokken zijn bij de herstruc-
turering kunnen deelnemen aan de nieuwe affectatiebeweging; 

5. De personeelsleden dienen hun aanvraag voor nieuwe affectatie in, ui-
terlijk 1 mei; 

6. Voor het bepalen van de prioritaire rangschikking zoals bepaald in ‘2” 
wordt de dienstanciënniteit en bij gelijkheid vervolgens de ambtsanci-
enniteit gehanteerd; 

7. De directeur formuleert advies voor 15 mei; 
8. De raad van bestuur kent op haar eerstvolgende vergadering de nieu-

we affectaties toe.  
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RVB 2007 042 
COD 2007 042 

Personeelsbeleid: aanpassing criteria personeelsbewegingen 

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. de aangepaste criteria voor de volgende personeelsbewegingen goed te 
keuren 

 
 

Wervingsambten  
Basis- en Secundair Onderwijs 

Formulier  
01 

DOSSIER maximum 
40 punten

Dienstanciënniteit op 30 juni van het vorige schooljaar (conform de 
bepalingen van art 4 van het decreet rechtspositie van bepaalde per-
soneelsleden van het gemeenschaponderwijs): 
in het Gemeenschapsonderwijs (buiten scholengroep) 1 punt per jaar  
in de Scholengroep Rivierenland 2 punten per jaar 

maximum 
10 punten

A 
 
 

Professionalisering. 
De kandidaat toont in de toelichting de meerwaarde voor het functione-
ren binnen de betrekking en de instelling aan. 

• Opleidingen met een reguliere attestering:  
5 punten per getuigschrift, attest of diploma. 
Cursussen en stages van minimum 140 lestijden die leiden tot het 
verwerven van een getuigschrift, attest of diploma.  

Nascholingen binnen de normale opdracht worden uitgesloten.  

• Nascholingen en stages van meer dan 1 dag:  
2 punten per attest of bewijs. 
Attesten zijn maximaal 5 jaar oud en uitgereikt voor 1 juli vooraf-
gaand aan de personeelsbeweging. 

• Nascholingen van minimum 3 lesuren of 1 dag:  
1 punt per attest of bewijs 
Attesten zijn maximaal 5 jaar oud en uitgereikt voor 1 juli vooraf-
gaand aan de personeelsbeweging.  

maximum 
14 punten
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Verdiensten voor de instelling en/of het gemeenschapsonderwijs. 
• Publicaties, waardevol voor het onderwijs en opvoeding (alleen na 

voorlegging) 2 punten per item, gestaafd door een attest of een ver-
klaring op eer. 

• Twee punten per item voor “Een activiteit die repetitief en / of door-
lopend en onbezoldigd buiten de opdracht valt en in relatie staat tot 
het gemeenschapsonderwijs of de instelling”.  
 
De bewijzen hebben betrekking op activiteiten die maximaal 5 jaar 
oud zijn en lopen tot 30 juni van het jaar voorafgaand aan de per-
soneelsbeweging. 

maximum 
6 punten

 Laatste beoordeling/evaluatie door directie 
Uitmuntend / uitstekend 
Zeer goed / volledige voldoening 
Goed 
Voldoende 

Indien de quotering niet onmiddellijk is af te leiden uit de beoordeling 
zal door de directeur een tekstanalyse gemaakt worden om een cijfer 
toe te kennen.  
Indien de kandidaat een verklaring op eer indient waarin gesteld wordt 
dat de laatste 3 schooljaren geen beoordeling/evaluatie werd ontvan-
gen, dan wordt aan de kandidaat de quotatie ‘goed’ toegekend. 

maximum 
10 punten

9 punten
7 punten
5 punten

Interview  
De directeur kan aan de kandidaten voorafgaand aan het interview 
voorbereidingstijd geven over een opgave met betrekking tot het inter-
view.  

Maximum 
45 punten

B 
 
 
 
 
 
 
 

Interview en toetsing van de kandidaten op basis van het competen-
tieprofiel vervat in de onderstaande items, door de directeur van de be-
trokken instelling, samen met twee collega-directeurs van de scholen-
groep, waarvan tenminste één uit het betrokken onderwijsniveau.  
Tijdens het interview worden drie items behandeld uit onderstaande 
lijst: 

• Kennis van de instelling en van de werking van scholengemeen-
schap en Scholengroep Rivierenland 

• Verduidelijken van de visie op de uit te oefenen lerarenfunctie 
• Visie op de bijscholing en navorming 
• Visie op een pedagogisch-didactisch probleem 
• Visie op leerlingenbegeleiding 

maximum 
45 punten

(per item 15 
punten)

 
 
 
 
 
 

 TOTAAL 
Om gerangschikt te worden dient de kandidaat tenminste 50% te beha-
len op het dossier (A), 50% op het interview (B) en 60% in de totaliteit. 

Maximum 
85 punten
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RVB 2007 043 
COD 2007 043 

Personeelsbeleid: personeelsbewegingen 1 januari 2008: stappen-
plan 

 
Beslissing:      Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. de timing wordt goedgekeurd 
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Personeelsbeleid scholengroep Rivierenland 
personeelsbewegingen 1 januari 2008 
 
Procedure en tijdschema:  
 
Procedure datum Wie 

waar 
inhoud Verzending 

Vacant verklaring van 
de betrekkingen. Ad-
vies schoolraad /BOC 

Voor einde 
maart 

Directeur Modelformulier 1 én advies modelformulier 2 én 
advies schoolraad én verslag BOC  

de vacante betrekkingen die in aanmerking komen 
zijn de vacante betrekkingen die bestaan in de in-
stelling op 15 april, aangevuld met vacatures in-
gevolge pensioen/TBS+58(56) tot en met 
01.09.2007  

Per mail verzenden naar: 
persdir.sgr6@g-o.be uiterlijk 16 
april 2007 

Scholengemeen-
schappen BaO en SO 

april CoDi formuleren van een advies inzake het al dan niet 
vacant verklaren, rekening houdend met de factor 
‘stabiliteit van de betrekking na 1 september 2007 
op basis van de geldende rationalisatie- en omka-
deringsnormen’. 

 

Syndicale onderhan-
delingen 

april TOC sgr Protocol : Vacant te verklaren betrekkingen Notulen met protocol 

Vacant verklaring van 
de betrekkingen 

8 mei 2007 COD en RVB Goedkeuring van de betrekkingen en vacant ver-
klaring door de RVB 

notulen 

Mededeling vacante 
betrekkingen 

15 mei  sgr Publicatie vacant verklaarde betrekkingen Trigonaal / leraarskamer 

website G-O + sgr 
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Procedure datum Wie 

waar 
inhoud Verzending 

Einddatum kandide-
ren 

15/09/2007 kandidaat Documenten op secretariaat school  

of downloaden van website G-O of sgr 

Aangetekend naar sgr 

Wijzigingen na reaf-
fectatie / TOC 

15/09/2007 sgr Vacante betrekkingen en reaffectatie notulen/ leraarskamer / website 
sgr 

Opvragen dossier 
kandidaten 

21/09/2007 sgr Brief sgr kandidatuur ontvangen / Opvragen dos-
sier 

Bijlage: procedure sgr6 / inventarislijst / criteria 

Lijst kand reeds overmaken aan directies 

Aangetekende brief 

 

e-mail 

Insturen dossier door 
de kandidaat 

9/10/2007 kandidaat Adres: instelling van kandideren Aangetekend  

of tegen ontvangstbewijs 

Uitnodiging interview  Ten laatste 

12-10-2007 

Directeur Datum en uur van interview 

 

Aangetekend 

 of tegen ontvangstbewijs 

Interview uiterlijk 26/10/2007 Directeur + 2 
collegae 

  

gemotiveerd advies 9-11-2007 Directeur Kandidaten in kennis stellen van de voordracht 

Met vermelding van einddatum bezwaar indie-
nen! Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van het 
gemotiveerd advies 

Aangetekend  

of tegen ontvangstbewijs 
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Procedure datum Wie 

waar 
inhoud Verzending 

Voordrachten  Ten laatste 

13-11-2007 

Directeur Evaluatiedossiers bezorgen op de sgr Per e-mail 

Ontvankelijkheidon-
derzoek dossiers 

Vanaf 14/11 

Tot 30/11 

Directeur - sgr Volledige dossiers op de sgr  

CoD 04/12/2007 sgr CoD: Neemt kennis van de voordrachten notulen 

RvB 11/12/2007 sgr RvB: beslissingen notulen 

Brief beslissing RvB 14-12-2007 sgr In kennis stellen van de beslissing RvB Aangetekend 

Of ontvangstbewijs 

Antwoord van de 
kandidaten aan de di-
recties 

uiterlijk 
16/01/2008 

kandidaat Aanvaarden van de benoeming Aangetekend 

ontvangstbewijs 

Documenten naar 
werkstation 

Voor einde 
maart 2008 

directeur RL1 opmaken en tijdig verzenden naar het werk-
station 

elektronisch 
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Procedure bezwaarschriften: 
 
Procedure datum Wie 

waar 
inhoud Verzending 

Indienen bezwaar-
schriften  

Vanaf 
10/11/2007 

Uiterlijk 

23/11/2007 

kandidaat Bezwaar tegen het gemotiveerd advies van de di-
rectie verzenden naar de scholengroep 

Aangetekend 

Ontvankelijkheidon-
derzoek dossiers 

Tot  
3/12/2007 

Directeur - sgr Volledige dossiers op de sgr  

Uitnodiging hoorzit-
ting: brief 

4/12/2007 sgr Brief uitnodiging hoorzitting, kandidaten en tegen-
kandidaten 

Aangetekend 

Hoorzitting RvB 

 

11/12/2007 sgr RvB: hoorzitting en/of beslissingen notulen 

RVB Uiterlijk ver-
gadering 
maart 2008 

sgr Uiterste datum van de laatste beslissingen  

Brief beslissing RvB Maart 2008 sgr In kennis stellen van de beslissing RvB Aangetekend 

ontvangstbewijs 

Antwoord van de 
kandidaten aan de di-
recties 

Binnen de 10 
werkdagen 

 Aanvaarden van de benoeming Aangetekend 

ontvangstbewijs 
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RVB 2007 044 
COD 2007 044 

Personeelsbeleid: toekennen van jetons voor opleiding technisch 
adviseur en technisch adviseur coördinator 

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. De voordracht van de kandidaten gescreend door de jury goed te keuren 
 

2. De toekenning van de opleidingsplaatsen voor de selectie- en bevorderings-
ambten van Technisch adviseur en Technisch adviseur-coördinator goed te 
keuren 

 
 
 

RVB 2007 045 
COD 2007 045 

Personeelsbeleid: nieuwe affectatiebewegingen per 1 september 
2007 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. Voor de vastbenoemde uren in de vestigingsplaats Lindestraat te Willebroek 
wordt een nieuwe affectatiebeweging georganiseerd, beperkt tot het volume 
van vaste benoeming per 1 januari 2007.  

 
2. Voor de vastbenoemde uren in de vestigingsplaats De Vaart, H. Vosstraat 3 te 

Willebroek wordt een nieuwe affectatiebeweging georganiseerd, beperkt tot de 
volumes vaste benoeming per ambt en vak.  

 
3. Enkel de personeelsleden van de betrokken scholen komen in aanmerking 

voor een nieuwe affectatie.  
 
4. De personeelsleden vragen vóór 1 mei hun nieuwe affectatie aan.  
 
5. De directeur formuleert advies vóór 15 mei.  
 
6. De Raad van Bestuur neemt beslissing in vergadering van juni.  

 
 
 
 

RVB 2007 046 
COD 2007 046 

Personeelsbeleid: oproep werfreserve voor waarnemende aanstel-
ling directeur middenschool Boom en SSGO Klein-Brabant Wille-
broek per 1 juli 2007 

 
Beslissing:  
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De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. Een werfreserve aan te leggen voor een waarnemende aanstelling voor onbe-
paalde duur ter vervanging van de titularis voor MS Boom en MS Klein-
Brabant. 

2. Deze werfreserve vangt aan op 1 juli 2007 en loopt tot 15 april 2008. 
 

 
 

RVB 2007 047 
COD 2007 047 

Personeelsbeleid: oproep waarnemende aanstelling adjunct-
directeur KA Vaartland per 1 september 2007 

 
Beslissing: 
De Raad van Bestuur beslist: 

 
1. een selectieprocedure op te starten voor de waarnemende aanstelling van ad-

junct-directeur in KA Vaartland.  
2. deze aanstelling gaat in op 1 september 2007 

 
 
 

RVB 2007 048 
COD 2007 048 

Personeelsbeleid: CVO vervanging directeur voor periode van min-
der dan 60 dagen 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De tijdelijke vervanging van de heer Eddy Hancké, afwezig wegens ziekte, 
door mevrouw Elke De Belder als tijdelijk waarnemend directeur CVO Rivie-
renland met ingang van 8 februari 2007 te bekrachtigen. 

 
 
 

RVB 2007 049 
COD 2007 049 

Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2006 

 
Beslissing: 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 
1. De jaarrekening 2006 goed te keuren met kennisname van de volgende specifie-

ke resultaten: balanstotaal: 4.945.752,10 euro; jaaromzet: 463.055,72 euro;  re-
sultaat van het boekjaar: tekort van 377.576,92 euro; 

 
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten (8.391,88 euro) en uit-

zonderlijke opbrengsten (8.391,88 euro) op de rekeningen 66900000 en 
76900000.  Deze boekingen hebben betrekking op de aanwending van de finan-
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ciële middelen afkomstig uit het saldo van de verkoop van het internaat te Boom 
in 2005; 
 

3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2006; 
 

4. De jaarrekening 2006 ter bekrachtiging voor te leggen aan de algemene vergade-
ring van de scholengroep op zaterdag 23.06.2007; 

 
5. De centrale administratie van de scholengroep de opdracht te geven om de fi-

nanciële krachtlijnen en actiepunten zoals uitgestippeld in de beslissingen betref-
fende de budgettaire meerjarenplanning en begroting verder uit te werken en op 
te volgen. 

 
 
 
 

RVB 2007 050 
COD 2007 050 

Financieel beleid: financiële afspraken vestigingsplaats villa  
Kakelbont 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 
1. In uitvoering van de beslissing 2006 156 wordt volgende financiële regeling opge-

steld: 
 

1.1. Scholengroep waarborgt aan vestigingsplaats 70% van de leerlingengebon-
den werking voor schoolwerking  (voor 2008 circa 4807 euro).  

 
1.2. De entiteit Boom Park ontvangt per begrotingsjaar bij het toekennen van het 

schoolbudget als voorschot een bijkomende enveloppe van 5000 euro.  
 

1.3. Vanaf 2008 worden de uitgaven voor Villa Kakelbont door Boom Park afzon-
derlijk bijgehouden.  

 
1.4. Op basis van de verantwoording van de uitgaven gebeurt jaarlijks een afre-

kening.  
 
 
 

RVB 2007 051 
COD 2007 051 

Infrastructuur: bijkomende enveloppe REG-beleid: selectie prioritaire 
projecten 

 
Beslissing:  
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. Volgende prioriteiten worden bepaald voor de bijkomende GO! REG-projecten 
2007:  
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BS Himo – verwarming 
BS Hoeksteen – verwarming 
BS Boom Park – verwarming 
KA Boom – vervanging ramen 
Groenlaar - verwarming 

 
2. De hoger vermelde projecten worden desgevallend geschrapt uit de oorspron-

kelijke prioritaire lijst kleine infrastructuur en eigenaarsonderhoud.  
 
3. Op de lijst prioritaire projecten kleine infrastructuur en eigenaarsonderhoud 

wordt een project ‘dringende gevelrenovatie KTA Niel voor een geraamd be-
drag van 140.000 euro ingeschreven.  

 
 
 

RVB 2007 052 
COD 2007 052 

Infrastructuur: vervreemding klein domein De Linde - Bornem 

 
 
 
 

RVB 2007 053 
COD 2007 053 

Infrastructuur: vervreemding strook grond Van Leriuslaan - Boom 

 
Beslissing:        Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist:  
 

1. gunstig advies te verlenen op de vraag van Pidpa om een strook grond van 
het domein Van Leriuslaan te verwerven. 

 
 
 
 

RVB 2007 054 
COD 2007 054 

Infrastructuur: buffer dringende en onvoorziene werken 

 
Beslissing:       Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. De beslissingen van de algemeen directeur tot uitvoering van volgende drin-
gende en onvoorziene werken worden bekrachtigd: 
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Entiteit Beschrijving werken Bedrag  
 

BS De Tovertuin 
KA Boom 
Boom Dirkputstraat 
Bornem ‘t Hinkelpad 
DKO Blaasveld 
 

dakwerken 
herstelling stormschade dak 
herstelling stormschade dak 
herstelling verwarming 
herstelling leidingen verwarming 

1512,50
484,00
689,62

1346,35
945,62

 
 
 

RVB 2007 055 
COD 2007 055 

Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels 

 
Beslissing:       Punt wordt verdaagd 
 
De Raad van Bestuur beslist: 
 

1. kennis te nemen van de verlofstelsels. 


