VERSLAG SCHOOLRAAD
Datum:
Uur:

2017-11-14
19.30 uur

Lokaal:

Aanwezig:

Bea Cludts
Marijke Leukemans, Manuela Ceuppens
Danny Dons, Isabelle Bulcke, Anne Schrooten
Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx, Arthur Troch
Afwezig:
Debby Janssens, Robyn De Haes, Siebe Van der Zee
Verontschuldigd:
Steven Swiggers
Kris Tosseyn

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

1   Planning vergaderingen
Datum

Uur

Status

Dinsdag 5 september 2017

19.30 u – 21.00 u

Verslag op website plaatsen

Dinsdag 24 oktober 2017

19.30 u – 21.00 u

Verplaatst naar 14/11/2017

Dinsdag 14 november 2017

19.30 u – 21.00 u

Verslag ter goedkeuring

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 5 september 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

3   Engagementsverklaring BOS
BOS = Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting
De vzw Sint-Angela-Montfortcollege gaat opgaan in een nieuwe vzw op 1/09/2018. Deze nieuwe vzw
zal uitbreiden met verschillende kleine vzw’s van basisscholen uit de ruime omgeving. Arthur
overloopt de engagementsverklaring en het organogram in bijlage:
VslgSR20171114BijlageBOSengagementsverklaring en VslgSR20171114BijlageBOSorganogram. Er is
een intentieverklaring en we willen een engagementsverklaring ondertekenen om dit te realiseren,
mits voldoende middelen om al deze functies in te richten.
Het schoolbestuur wil in overleg met de schoolraad komen tot een positief advies tegenover deze
engagementsverklaring.
Naast deze samenwerking, blijven we verder intens samenwerken met de secundaire scholen Smiks
Keerbergen en Don Bosco Haacht.

4   Modernisering Secundair Onderwijs (SO)
Aanvankelijk ging deze modernisering ingaan op 1/09/2018 maar dat is nu nog niet zeker.
Ilse V. overloopt het verslag in bijlage ivm de modernisering: doel, wijzigingen...
Vooral grote wijzigingen in 2de en 3de graad mogelijk. Het is dus belangrijk om met scholen uit de
buurt samen te werken zodat men geen ‘concurrenten’ van elkaar wordt. Men moet alert blijven rond
werkgelegenheid, bestaanszekerheid...
In ASO-scholen wijzigt er quasi niets. Men wil afstappen van het “watervalsysteem” maar een aantal
voorstellen spreken dit duidelijk tegen.
Bijlage: VslgSR20171114BijlageOnderwijsvernieuwingEersteGraad

5   Katholieke dialoogschool
De Guimardstraat (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) heeft gekozen om een ‘katholieke dialoogschool’
door te voeren. Het katholieke net moet openstaan voor ‘anderen’ (andersgelovigen, atheïsten...).
Men probeert vanuit de katholieke scholen in dialoog te treden op basis van gelijkheid. We volgen dit
omdat we lid zijn van deze katholieke koepel. Bedoeling is om de samenwerking met
andersgelovigen op een hoger niveau te brengen, in een open dialoog op basis van katholieke
waarden.
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6   Werkgroep Relatie- en Antipestbeleid (RAP)
Sint Angela zet zich al jaar en dag in tegen pesten.
We willen dit in de toekomst nog beter doen. We voelen hierbij de nood aan een duidelijk
uitgeschreven anti-pestbeleid, met een helder anti-pestplan.
Een werkgroep van leerkrachten en leerlingbegeleiding werkt sinds vorig jaar aan een relatie- en
antipestbeleid (RAP). Vanuit de schoolvisie én de al bestaande antipestinitiatieven, hebben we een
eerste voorstel uitgewerkt.
We willen dat dit RAP gedragen wordt door alle betrokkenen van onze school: leerlingen, ouders,
directieleden, leerkrachten en alle andere personeelsleden.
Zie bijlage VslgSR20171114BlgRAPcommunicatie aan ouders

7   Varia
Geen

Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd.

Ilse Penninckx
secretaris
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