VERSLAG SCHOOLRAAD
Datum:
Uur:
Aanwezig:

2017-09-05
19.30 uur

Lokaal:

Bea Cludts, Steven Swiggers
Marijke Leukemans, Kris Tosseyn, Manuela Ceuppens
Danny Dons, Isabelle Bulcke, Anne Schrooten
Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx, Arthur Troch

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

Verontschuldigd: Debby Janssens, Robyn De Haes, Siebe Van der Zee
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voor de leerlingen

Planning vergaderingen

Datum

Uur

Status

Dinsdag 5 september 2017

19.30 u – 21.00 u

Verslag ter goedkeuring

Dinsdag 24 oktober 2017

19.30 u – 21.00 u

Verplaatst naar 14/11/2017

Dinsdag 16 januari 2018

19.30 u – 21.00 u

Dinsdag 29 mei 2018

19.30 u – 21.00 u

2

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 30 mei 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

3

Nieuwe leden
Marjan Verschueren heeft ontslag genomen uit de Schoolraad.
We danken haar voor haar jarenlange inzet, eerst als ouder dan als lid van de lokale gemeenschap.
We heten Steven Swiggers hartelijk welkom als nieuw lid voor de lokale gemeenschap!

4

Evolutie leerlingenaantal
Vandaag, 5 september 2017, tellen we 725 leerlingen. Vorig jaar waren dit 724 leerlingen rond deze
tijd. De directeur overloopt het overzicht met het leerlingenaantal per jaar en richting. (zie bijlage 1)
We proberen het maximum van 24 leerlingen per klas in de eerste graad niet te overschrijden.

5

Verdeling urenpakket
Elk lid ontving een verdeling van het urenpakket voor 2017-2018. (zie bijlage 2)
20 uren zijn voor de campus Smiks gegenereerd en worden dus aan Smiks gegeven. De toekenning
van GOK-uren werd nog voor een jaar verlengd. De buffer van vorig schooljaar hebben we nu ook
bijna volledig opgenomen. De directeur licht de verdeling toe en de functie die verbonden is aan de
verschillende BPT-uren. Er zijn alleen plage-uren voor klassedirectie.
De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket.

6

Definitieve kalender
Ieder lid ontvangt de huidige kalender voor 2017-2018. (zie bijlage 3)

7

Schoolreglement
Het volledige schoolreglement is terug te vinden op de website van SAT. In bijlage 4 vindt men de
wijzigingen en aanvullingen tov vorig schooljaar terug.

8

Ondersteuningsnetwerk
Voor leerlingen met fysieke problemen kunnen ouders nog steeds beroep doen op Gon-begeleiders.
Voor “niet-fysieke problemen” is er door de overheid een ‘ondersteuningsnetwerk’ opgericht. De
grootste verschillen zijn vooral BuSO-scholen.
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Aan SAT is een vroegere Gon-begeleidster toegekend. Vroeger moesten ouders deze begeleiding zelf
aanvragen, nu gebeurt dit vanuit de school. Er wordt meer toelichting gegeven tijdens een infoavond op 21 september...

9

Varia
-

-

De vzw Sint-Angela-Montfortcollege gaat opgaan in een nieuwe vzw. Deze nieuwe vzw zal
uitbreiden met verschillende kleine vzw’s van basisscholen uit de ruime omgeving. Op 24
oktober houden we een extra Schoolraad ivm dit BOS-verhaal. (BOS = Bestuurlijke Optimalisatie
en Schaalvergroting)
We blijven samenwerken met de secundaire scholen Smiks Keerbergen en Don Bosco Haacht.
Er zijn verschillende toiletten voor personeel ‘verdwenen’ door verbouwingen aan de feestzaal.
Er zullen nieuwe toiletten komen onder en boven het bureau van de directeur.
Het park wordt volledig gerenoveerd. Om vandalisme te beperken zou het goed zijn dat de poort
effectief om 22.00 u gesloten wordt, evenals het poortje aan de vaart.
Vraag van ouders: Volgens Iddink is de school op de hoogte van boeken die nog niet geleverd
zijn. Klopt dit? Website is niet altijd even duidelijk met “aan te raden” boeken.
o De school wordt hiervan inderdaad op de hoogte gebracht. Nabestelling of herdruk kan
natuurlijk altijd en hier kan noch de school, noch Iddink iets aan veranderen. Onze
boekenverantwoordelijke volgt dit op. Bij twijfel noteren ouders dit best in agenda.
o Ilse Van Ermengem vraagt na bij boekenverantwoordelijke wat met de titel ‘aan te raden’
bedoeld wordt.

Volgende vergadering: dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd.

Ilse Penninckx
secretaris
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