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VERGADERING SCHOOLRAAD 12 JANUARI 2021 

Uur 19.30u – 21.00u (online meeting) 

 

Voorzitter 
Bea Cludts (verontschuldigd => Ilse Van 

Ermengem neemt over) 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Véronique Schollaert Ouders 

Bea Cludts, Steven 

Swiggers 

Lokale gemeenschap 

 

 

Aanwezig 

/  Lokale gemeenschap 

Kris Tosseyn, Manuela Ceuppens Ouders 

Silke Geelen, Annalucia Goossens, Vicky 

Janssens, Robbe Tielemans 

Leerlingen 

Danny Dons, Lieselot Huybens, Anne Schrooten  Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

  

 

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 26 mei 2020 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 29 september 2020 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 12 januari 2021 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 25 mei 2021 19.30 u – 21.00 u  

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 29 september 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3 Evolutie leerlingenaantal en inschrijvingen januari 

• 12/1/2021: 760 lln (1/2/2019: 752 lln)  

• Interne wissels (17) – uitschrijvingen (19) – nieuwe leerlingen (19): 

o Aantallen: geen significante verschillen t.o.v. vorig schooljaar 

o Vooral veel nieuwe lln in STW-studierichting 

o Intern vooral omschakelingen van 3EC naar 3BE en 3OMT 

o Uitschrijvingen in alle jaren, studierichtingen, onderwijsvormen 
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4 Inschrijvingen 2021-2022 

Het inschrijvingsdecreet dat de Vlaamse regering in september 2018 voorstelde, en dat een 

einde moest maken aan kamperende ouders bij scholen, zal nog steeds niet in werking treden 

(beslissing Vlaamse regering). In dat decreet was voorzien dat secundaire scholen met een 

capaciteitsprobleem verplicht gebruik moeten maken van een centraal aanmeldingssysteem. 

De oude regels blijven van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar en we 

wachten nog steeds op het aangepaste decreet. 

• Samen met scholen van SGKSO, scholen uit Mechelse en Leuvense stappen we opnieuw 

mee in een centraal aanmeldsysteem: Aanmelden.school 

• Voorstel tijdslijn die wordt gehanteerd: 

Maandag 29 maart 2021, 14u00 tem 

maandag 26 april 2021, 14u00 

Aanmelden  

Dinsdag 4 mei 2021  Toewijzing  

Donderdag 6 mei 2021 Communicatie resultaten  

Maandag 10 mei 2021  Start (vrije) inschrijvingen 

5de schooldag oktober 2021 Afsluiten wachtlijsten  

• Vermoedelijke deelnemende scholen: 

o Tienen - Hoegaarden 

o Diest 

o Dilbeek – Ternat- Lennik – Roosdaal – Asse- Wemmel 

o Machelen – Vilvoorde – Grimbergen  

o Halle – Beersel – St-Genesius-Rode 

o Mechelen – Haacht – Keerbergen – Rotselaar – St-Katelijne Waver  

o Zaventem – Tervuren – Overijse - Wezembeek-Oppem  

o Kapelle o/d Bos – Londerzeel  

o Leuven 

 

5 Modernisering: stand van zaken 

• Programmaties en concordanties 

o Agodi heeft goede ontvangst bevestigd 

o Nov-dec: onderzoek volledigheid en ontvankelijkheid van aanvraag 

o Jan-feb: adviesorganen beoordelen onze aanvraag en geven hun advies 

(o.a. VLOR) 

o Ten laatste op 31/3 neemt de Vlaamse regering een beslissing over de 

programmatieaanvragen. Agodi brengt ons op de hoogte via Mijn Onderwijs. 

• De tabel hieronder geeft een overzicht van welke studierichtingen op SAT werden 

geconcordeerd en wat we hebben aangevraagd om te programmeren. 
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Toelichting bij deze tabel: 

▪ Groene kleur = concordantie 

Aen bestaande richting in SAT past in de nieuwe structuur, maar krijgt 

een nieuwe naam conform de nieuwe structuur. 

▪ Paarse kleur = programmatie 

SAT programmeert/organiseert een nieuwe richting binnen een bepaald 

domein. 

▪ x = geen  

SAT concordeert geen bestaande richting naar een richting uit de nieuwe 

structuur + SAT programmeert geen nieuwe richting 

 

• We zullen voorstellen om de ‘domeinen’ uit deze tabel weg te laten en een 

vereenvoudigde tabel te gebruiken zoals hieronder een eerste voorstel. Leerlingen 

kiezen nu uiteindelijk ook voor een studierichting en weten vaak niet in welk domein 

deze studierichting zich bevindt.   

 
• Toelichting bij de verschillende finaliteiten: 

o Doorstroom:     verder studeren is must 

o Doorstroom + arbeidsmarkt:  verder studeren (of het werkveld) is een optie 

o Arbeidsmarkt:   voorbereiden op werkveld 

• Samen met SGKSO is gekozen om niet te spreken in termen van ASO/TSO/BSO 

• Organisatie SAT:  

o Moeilijker voor scholen met TSO/BSO studierichtingen 

o DG studierichtingen (in principe zijn er op SAT twee) 
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o D/A zeker twee (want concordantie moeten we aanpassen indien we DG 

Maatschappij en welzijnswetenschappen niet mogen inrichten) 

o Leerplannen met concordantie naar eindtermen. We moeten wachten op de 

goedkeuring van de Vlaamse regering. 

o Er zijn beslissingen te nemen over de lessentabellen: basisvorming/specifiek 

gedeelte/complementair gedeelte.  

o MEAV (Maatschappelijk en economische artistieke vorming): hoe 

implementeren? 

o In DG studierichtingen moeten we een keuze maken in NW als 1 vak of als 

afzonderlijke wetenschappen. 

o Arbeidsmarkt (A) gerichte studierichtingen: we moeten hier een keuze maken in 

welk organisatiemodel we willen gebruiken. 

o Algemeen funderend leerplan: 

▪ Deze leerdoelen moeten we bereiken met alle vakken/projecten samen. 

▪ Veel hiervan is te koppelen aan projecten die reeds op school 

georganiseerd worden. 

o ICT leerplan:  

▪ ICT wordt geen apart vak. 

▪ Deze doelen moeten aangeleerd worden in een bepaald vak en toegepast 

worden in verschillende andere vakken. 

▪ Alle vakleerkrachten moeten hierin samenwerken om te zorgen dat alle 

doelen bereikt worden.  

 

• Suggesties van de aanwezige lln/lkr voor het groeiuur: 

o Graag doortrekken naar de 2e en 3e graad. 

o Lln geven aan meer nood te hebben aan tijd met klas/klassenleraar voor het 

socio-emotionele aspect. 

o Groeiuur kan ook gebruikt worden zodat lkr met bepaalde expertises 

(bijvoorbeeld ICT) hun kennis kunnen overbrengen op de verschillende klassen. 

Nadien kunnen de andere vakleerkrachten dit dan verder implementeren in hun 

klaspraktijk.  

6 Corona update  

• Beslissingen van de overheid: 

o 50% werking: oranje reeds tem krokusvakantie 

o Geen meerdaagse reizen tem paasvakantie 

o Eventuele extra week krokusvakantie wordt beslist op 22/1. Indien er een week 

verlenging komt, dan zal dit voltijds afstandsonderwijs worden. 

• Besmettingen op SAT blijven tot een minimum beperkt. 

• Een 10-tal leerlingen zijn in quarantaine geplaatst sinds de kerstvakantie. 

• Besluiten uit de enquête van scholierenkoepel – enquête lerarenteam – bevragingen 

allerlei: 

o Leerlingen: Corona (scholierenkoepel), 43% met goede spreiding 

o Veiligheidsmaatregelen uitleggen blijft belangrijk → op te volgen 

o Welbevinden van leerlingen 

o Klas/schoolactiviteiten 

o ‘Hoe gaat het?’ 

o Zien (verre) toekomst positief in 

o Meningen over afstandsonderwijs zeer verdeeld 

o Leraren 2de en 3de graad: Afstandsonderwijs (SAT), 45% 
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• Aanpassingen naar start 2de tri/semester toe: 

o Aanwezigheid op school 

▪ 1ste graad voltijds 

▪ 2de en 3de graad week om week, we starten de eerste ‘schoolweek’ met 

2de graad op school. 

o Opdrachten van leerlingen laten indienen tot 20u. 

o Lln contacteren leraren tijdens lesuur en NIET ‘s avonds met vragen. 

• Leraren moeten ook afspraken naleven: 

o Elke vakleraar bewaakt taakbelasting van leerlingen. 

o Enkel communiceren via lesuur in agenda in Smartschool. 

o Aantal toetsen per week bewaken in de week dat de leerlingen fysiek op school 

zijn. 

• Suggesties/Aanvullingen vanuit de leerlingen aanwezig op de vergadering: 

o Tijdens live lessen: graag wat afwisselende werkvormen (puur doceren 

afwisselen met oefeningen, online opzoekwerk, break-out rooms …) 

o Waakzaam blijven dat de leerstof niet te snel wordt behandeld o.w.v. minder 

interactie met leerlingen.  

o Agenda in Smartschool wordt goed en overzichtelijk aangevuld door 

leerkrachten, waardoor de info eenvoudig terug te vinden. 

o Af en toe worden er toch nog links naar online lessen gestuurd via mail, dat 

ervaren de leerlingen als verwarrend.  

• Leerlingen krijgen nieuwe vaste plaatsen in de klaslokalen (van kerstvakantie tot 

krokusvakantie). Dit is belangrijk voor de contacttracing. 

• Aandacht voor onze leerlingen naast onderwijs: 

o Het PRO-team zal nog een actie per klas uitwerken 

o Hoe kunnen we de laatstejaars toch nog een fijn afscheid bezorgen? 

7 Bestuursorgaan Kodid 

 

Structuur 

 Algemeen directeur (Wilfried Focquet) 

 Directiecomité (AD, FD, 2x SO, BaO, TD) 

 Centrale diensten 

● Financiële dienst (FD, Ilse Penninckx) 

● Personeelsdienst (AD, Wilfried Foquet) 

● Technische dienst (TD, Greet Dams) 

● Preventie (Joris Follon, Peter Vranckx, Linda De Cat en Maarten Windey) 
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● Coördinerend directeur BaO (Lut Bellekens) 

8 PR  

8.1 Opendeurdag  
Opzet: virtuele toer (website) doorheen school met mogelijkheid tot online gesprek/telefonisch 

gesprek op zaterdag 6 maart 2021. 

• In eerste plaats focus op 1ste graad, later ook 3de jaar (Modernisering) en bovenbouw 

• Toelichting via filmpjes (statisch, dynamisch…), ingesproken powerpoints, lln aan het 

werk, 360° foto’s … 

• Verwijzing naar website 

 

8.2 Vlaggen, stempels, stickers, footer mailing … 
 

We zetten onze school in de kijker op verschillende manieren. 

 

9 Varia 

• Mandaat van schoolraad loopt af op 31 maart 2021. Schoolbestuur organiseert indien nodig 

verkiezingen voor de schoolraad en zal hierover berichten aan ouders. 

o De huidige leden van de schoolraad worden na het aflopen van een mandaat 

getrakteerd op een etentje. Dit wordt uitgesteld naar een latere datum.  

o De leerlingen worden afgevaardigd uit het PRO-team (leerlingenraad). 

• Digitalisering onderwijs => instap in laptopproject:  

o Met welke jaren willen we starten? 

o De leerlingen zullen via een maandelijkse huur (17-19 euro/maand over 3 

schooljaren) een laptop aankopen. Hier zullen ze dan 3 jaar mee kunnen werken. 

o Indien we opstarten moet dit snel gecommuniceerd worden aan ouders/lln. 

o We denken nog volop na over de mogelijkheden.  

10 Volgende vergadering 

Dinsdag 25 mei 2021, 19.30 u. 


