VERSLAG SCHOOLRAAD
Datum:
Uur:
Aanwezig:

2017-05-30
19.30 uur

Marijke Leukemans, Kris Tosseyn
Debby Janssens, Robyn De Haes, Siebe Van der Zee
Danny Dons
Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx, Arthur Troch

Verontschuldigd:
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Lokaal:

Bea Cludts, Marjan Verschueren
Manuela Ceuppens
Isabelle Bulcke, Anne Schrooten

Pastoor Lambertzzaal Tildonk
voor de ouders
voor de leerlingen
voor het personeel
directie
voor de lokale gemeenschap
voor de ouders
voor het personeel

Planning vergaderingen

Datum

Uur

Status

Dinsdag 20 september 2016

19.30 u – 21.00 u

Verslag op website plaatsen

Dinsdag 17 januari 2017

19.30 u – 21.00 u

Verslag op website plaatsen

Dinsdag 30 mei 2017

19.30 u – 21.00 u

Verslag ter goedkeuring
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Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 17 januari 2017 wordt unaniem goedgekeurd.
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Opendeurdag - leerlingenaantal
Op de opendeurdaag haalden we 99 inschrijvingen. Vandaag, 30 mei 2017, tellen we 110 nieuwe
inschrijvingen. Hiervan zijn 71 leerlingen voor 1A (waarvan 6 dubbels met MCR en DBH) en 26
leerlingen voor 1B ingeschreven.
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Aanwenden lestijden, uren en uren-leraar
De directeur overloopt de voorlopige verdeling in bijlage.
Door de stijging van het leerlingenaantal in 2016-2017 is het aantal uren-leraar ook toegenomen.
De verdeling over de klassen zou nog kunnen wijzigen indien veel inschrijvingen in bepaalde
richtingen.
Voorlopig geen intentie om te bufferen, bij voorkeur verdelen we uren in BSO.
De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket.
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Opstellen – wijzigen lijst van bijdragen
Ieder lid ontving een detail van de uitgavenraming voor 2017-2018. De uitgaven schommelen van
ongeveer 400 euro tot 600 euro voor een schooljaar.
De Schoolraad keurt de lijst met bijdragen voor 2017-2018 goed.
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Schoolrekening
Vanaf volgend schooljaar willen we meer activiteiten via de schoolrekening afrekenen en minder met
cash betalingen. Er wordt dan een schoolrekening meegegeven in oktober, met kerstrapport, met
paasrapport en op het einde van het schooljaar in juni. Tot nu waren er slechts 2 schoolrekeningen
per jaar. De aparte rekeningen voor de meerdaagse reizen blijven.
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Kalender 2017-2018
Ieder lid ontvangt een voorstel van de kalender voor 2017-2018.
Eén sportdag voor alle leerlingen op 23 april!
Meerdaagse reizen naar Londen, Barcelona en Parijs waarschijnlijk naar 24 en 25 april
verplaatsen.
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Planning SR volgend schooljaar:
o dinsdag 5 september 2017;
o dinsdag 24 oktober 2017 (bijkomende vergadering omwille van BOS-engagement);
o dinsdag 16 januari 2018;
o dinsdag 29 mei 2018.

Stand van zaken BOS
BOS = Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting, wat decretaal wordt verplicht. Onze vzw SintAngela-Montfortcollege is te klein (te weinig leerlingen) en er zijn gesprekken gestart met
basisscholen uit de omgeving om samen een nieuw Schoolbestuur te vormen. Op 6 juni 2016 werd
hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Dat nieuwe bestuur zou tegen 1 september 2018 willen
starten. De volgende stap is een engagementsverklaring opstellen en ondertekenen door de
verschillende participanten.
Elke school behoudt zijn pedagogische eigenheid, eigen visie, eigen opvoedingsproject!
Samenwerking voor volgende items is mogelijk: personeelsbeleid, financieel beleid, preventie...
Daarnaast willen we ook nauw samenwerken met SMIKS, een secundaire school uit Keerbergen.
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Aanpassingen schoolreglement
We volgen de wijzigingen aan de regelgeving zoals ze voorgesteld worden door Katholiek Onderwijs
Vlaanderen. Volgende zaken worden aangevuld of gewijzigd:
Medisch attest voor leerlingen die rechtstreeks met voedingswaren of –stoffen in aanraking
komen.
Recupereerbare kosten bij niet-deelname aan een activiteit: de school zal de gemaakte kosten
terugbetalen in de mate dat die nog te recupereren zijn, los van het feit of de niet-deelname al
dan niet gewettigd is.
Verduidelijkingen bij beroepsprcedures: een zitting van de beroepscommissie kan enkel verzet
worden bij gewettigde reden of overmacht en de samenstelling van een beroepscommissie kan
uitzonderlijk in de loop van een betwisting wijzigen in geval van ziekte, overmacht of
onverenigbaarheid.
Enkele praktische verduidelijkingen bij de werking van de klachtencommissie.
Zie ook bijlage van het KOV dd. 2017-03-30.
De Schoolraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen voor 2017-2018.

10 Thematisch onderzoek van de kwaliteit van leerlingbegeleiding
Vrijwillig onderzoek van externen naar zorg op school, eigenlijk een gratis audit, door mensen van
het doorlichtingsteam. Dit vindt plaats op 31 mei en 1 juni 2017, vooral in de eerste graad. Er wordt
mondeling feedback gegeven, maar geen geschreven verslag.

11 Varia
-

Vraag van leerlingen: Wegens de warme temperaturen zou het tof zijn mochten de leerlingen
ook toelating tot het bos krijgen, voor schaduw.
o We begrijpen deze vraag maar dit is moeilijk omdat dit problemen voor toezicht geeft.

Volgende vergadering: dinsdag 5 september 2017 om 19.30 uur
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd.

Ilse Penninckx
secretaris
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