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Vergadering SCHOOLRAAD 27 september 2022 

Uur 19.30 u – 21.30 u 

 

Voorzitter Véronique Schollaert 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

 

 Lokale gemeenschap 

Kris Tosseyn Ouders 

Danny Dons Personeel 

Hanne de Mey Leerlingen 
 

Aanwezig 

Véronique Schollaert, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Leslie Leest, Benjamin Rijmenams  Ouders 

Robbe Van de Voorde Leerlingen 

Hilde Hendrickx, Lieselot Huybens, Anne 
Schrooten  

Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

VERGADERINFO 

1 PLANNING VERGADERINGEN 

Datum Uur Goedgekeurd Op website 

Dinsdag 27 
september 2022 

19.30 u – 21.00 u 
OK - NOK OK - NOK 

Dinsdag 17 januari 
2023 

19.30 u – 21.00 u  
(online) 

OK - NOK OK - NOK 

Dinsdag 23 mei 2023 19.30 u – 21.00 u OK - NOK OK - NOK 

2 OPMERKINGEN BIJ VORIG VERSLAG 
Het verslag van 24 mei 2022 werd unaniem goedgekeurd. 

Vraag van een ouder over de kostenraming: De leerlingencontacten zijn niet voor alle 

leerlingen aangerekend. Antwoord SAT: Op het moment van de opmaak van de raming was 

het de bedoeling om CompassMe te gebruiken voor 2e en 3e graad. Intussen besloten we om te 

werken met een eigen tool. Dit zal kosteloos zijn voor de leerling en bijgevolg in de toekomst 

verdwijnen van de kostenraming. 

3 TAKEN TEGEN VOLGENDE VERGADERING 
- Slaagcijfers in het hoger onderwijs: bevragen bij IKZ (directie). 

- Directie zal in een volgende communicatie naar ouders herhalen dat alle praktische info 

te vinden is in het vak “Algemene info voor leerlingen en ouders”.  

- Antwoorden aan proteam/lln bieden vanuit directie: gsm verbod toelichten, herhalen 

kledingvoorschriften, toiletbezoek beperken en de reden. 
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AGENDA 

4 EVOLUTIE LEERLINGENAANTAL  
Zie bijlage “Databundel leerlingenaantallen”.  

Op 27/9/2022: 737 lln (727 lln op 28/9/2021 en 745 lln op 1/2/2022) 

- Grote lijnen uit de databundel: 

o Meer meisjes dan jongens 

o Totale aantal blijft redelijk stabiel 

o Gelijkmatige verdeling over de drie graden. 

o Gelijkmatige verdeling over de verschillende vormen: A-stroom 1e graad en ASO 

samen iets minder dan 1/3e van het totaal, 1/3e TSO en 1/3e BSO. 

- Geen lln in 6ECW voor 2022-2023. 

- Dit schooljaar zijn 3 en 4 BO beiden ingericht. 

- Beperkt aantal lln in nieuwe studierichtingen 2de graad. 

We zullen in de toekomst een beslissing nemen in de beperking naar 1 studierichting 

per finaliteit in eenzelfde domein. (bv. 3EW: 4 lln, 3BW: 8 lln, 3TC: 7 lln, 3OL: 9 lln  

4EW: 6 lln, 4BW:13 lln, 4BO: 4 lln) 

5 VERDELING URENPAKKET 
Verdeling van het urenpakket voor 2022-2023: zie bijlage. 

In totaal zijn er 1942 uren te verdelen. 

 

De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket. 

6 KALENDER 
De definitieve kalender voor 2022-2023 staat online op de website van de school. De laatste 

definitieve versie staat steeds op Smartschool, hetgeen zichtbaar is voor ouders, leerlingen en 

personeel. 

De voornaamste wijzigingen tov vorig jaar: 

- Donderdagavond voor de kerstvakantie is er de mogelijkheid voor alle ouders om met 

de klassenleraar of de hulpklassenleraar het rapport te bespreken. Na de kerstvakantie 

op 12 januari is er dan de kans om met de vakleerkrachten te spreken. 

- Infoavond voor 2e jaars, 2e en 3e graad op 11 mei 2023. 

- Buitenlandse reis voor de 5e jaars naar Parijs. 

- Opbrengst van de restaurantdagen dit schooljaar gaat verdeeld worden onder alle 

leerlingen om de kost van de meerdaagse reizen te beperken. Enkel de 3e jaars gaan 

niet op meerdaagse, daar zal de opbrengst verrekend worden onder andere uitstappen 

voor deze klassen.  

7 MODERNISERING 3E GRAAD 

 Concordantie 

Elke huidige studierichting op onze school kan omgezet worden in een nieuwe studierichting in 

het gemoderniseerd SO. 

Omwille van de vernietiging van de eindtermen voor de 2de en 3de graad door het 
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Grondwettelijk Hof, worden de ontwerpleerplannen pas eind maart-begin april 2023 verwacht 

i.p.v. december 2022. 

 

 Programmatie van nieuwe/extra studierichtingen 

Deze moeten aangevraagd en gemotiveerd worden ten laatste op 30 november 2022 bij 

Onderwijs Vlaanderen. Voor sommige studierichtingen moet je eerst vóór 15 september 2022 

(uitzonderlijk verlaat naar 30 september 2022) een aanvraag indienen en een goedkeuring 

krijgen van onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Voor onderstaande studierichting is een aanvraag nodig bij onze koepel. Daarvoor vragen we 

gunstig advies van de schoolraad. Zie bijlage: dit document wordt tijdens de vergadering reeds 

ondertekend door de aanwezige leden van de schoolraad. 

 

Invoering van de studierichting Assistentie in wonen, zorg en welzijn BSO, in de 3de 

graad, finaliteit arbeidsmarkt, domein Maatschappij en welzijn. 

(Progressief, startend met het 1ste leerjaar van de 3de graad in 2023-2024.) 

Advies van de schoolraad: gunstig 

 

Ook zouden we graag de studierichting Gezondheidszorg programmeren. Hiervoor is de 

deadline pas eind november.  

8 SCHOOLREGLEMENT 
Het volledige schoolreglement is terug te vinden op de website van SAT. Hier werden geen 

wijzigingen meer in aangebracht na de wijzigingen die de vorige schoolraad werden besproken. 

Volgend schooljaar zal “Gedragscode computergebruik” als een bijlage bij het schoolreglement 

worden gevoegd. 

9 LAPTOPPROJECT 
 Gedragscode computergebruik (in bijlage). Deze brochure is op papier meegegeven met 

elke leerling en is ook digitaal op de website terug te vinden onder ‘Nuttige 

informatie’/Schoolreglement/Bijlage ICT. 

Dit wordt volgend schooljaar als een bijlage in het schoolreglement gevoegd. 

 Afspraken omtrent online bereikbaarheid van personeel/leerlingen: Dit werd door de 

overheid opgelegd en moet tegen 1 september 2023 op punt staan (in arbeidsreglement 

en schoolreglement). We zijn op SAT al even op de goede weg, met afspraken die nu al 

gelden zoals: 

- Ter bescherming van de lln:  

o Lkr noteren na 17u geen taken/toetsen meer in agenda voor ’s anderendaags. 

o Lkr moeten alle taken/toetsen mondeling aankondigen tijdens de les, enkel 

online meedelen kan niet. 

- Ter bescherming van de lkr: “De leerkrachten kunnen onmogelijk voortdurend 
beschikbaar zijn. Ze beantwoorden je bericht binnen een redelijke termijn.”  

We werken dit verder uit tegen september 2023. 

 Dit schooljaar hebben alle leerlingen een laptop van de school in gebruik. De aanpak voor 

de uitrol werd licht aangepast t.o.v. vorig jaar. De laptops werden in de klas uitgedeeld 

samen met de, login zodra de waarborg betaald was. 
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10 SUGGESTIEPLATFORM VOOR INPUT OUDERS 
Het suggestieplatform staat online en werd gecommuniceerd door directie naar ouders toe. 
Ook staat dit op de startpagina van Smartschool voor de ouders.  
 
Onderstaande onderwerpen zijn aangebracht: 

1 Probleem met afwezigheidsbriefjes op papier: Bij de start van het schooljaar werd 

gevraagd vanuit de school om in geval van afwezigheid een afwezigheidsbriefje te printen 

en binnen te brengen. Dit strookt niet met de digitalisering.  

Antwoord SAT: Intussen is dit gewijzigd en mogen ouders in Smartschool een bericht 
sturen naar ‘Leerlingensecretariaat afwezigheden’ ipv een briefje te printen. Dit bericht telt 
ook als één van de vier gewettigde afwezigheden. Dit zal aangepast worden in het 
stappenplan ‘Wat te doen bij afwezigheid’.  

2 Moeten leerlingen een afwezigheidsbriefje afgeven als ze in de loop van de dag ziek 

naar huis gaan? 

Antwoord SAT: Word je in de loop van een schooldag ziek en verlaat je de school vóór het 
5e lesuur? Ook dan is een afwezigheidsattest voor die dag wettelijk verplicht. Zieke 
leerlingen kunnen even in het ziekenkamertje rusten in afwachting van beterschap. Als de 
toestand niet betert, contacteert de school de ouders met de vraag of de zieke leerling naar 
huis mag gaan. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan. 

3 Probleem voor vervoer door activiteiten die georganiseerd worden: Moeilijk om 

leerlingen ter plaatse af te zetten. Graag samen vertrekken vanuit de school.  

Antwoord SAT: voorheen probeerden we de fiets te promoten, maar blijkt dat we de 
ouders er te veel mee belasten. Misschien moeten we in de toekomst de optie laten: wie 
wil kan samen vertrekken met de fiets vanop school, de andere kunnen rechtstreeks naar 

de bestemming? De locatie van de bezinning voor de 3e jaars kan misschien aangepast 
worden in de toekomst. Dit wordt bekeken.  

 
De verslagen van de schoolraad zullen voortaan snel na de vergadering per mail doorgestuurd 
worden naar de leden schoolraad. De leden van de schoolraad kunnen dan binnen de twee 
weken per mail goedkeuring en/of bedenkingen geven bij het verslag. Daarna kan het verslag 
reeds online gezet worden op de website. Zo verminderen we de tijd alvorens de ouders 
terugkoppeling krijgen over hun aangebrachte onderwerp.  
 

11 IKZ: OUDERBEVRAGING  
Zie ppt in bijlage.  

- Mijn kind wordt op studiegebied goed begeleid: 89,7% van de ouders is het eens. 

- Mijn kind wordt op socio-emotioneel gebied goed begeleid: 91,9% van de ouders is het 

eens. 

- Communicatie verloopt goed: 87,8% van de ouders is het eens. 

- Ik ben tevreden over de school: 95,4% van de ouders is het eens. 

- Ik kan de school aanraden: 93,2% van de ouders is het eens. 

- Pluimen en werkpunten voor de school worden gedetailleerd in de ppt.  

12 SMARTSCHOOL – VAK VOOR OUDERS/LLN 
- We verplaatsten alle nuttige info voor ouders en lln naar een vak “Algemene info voor 

leerlingen en ouders” ipv intradesk. Heel wat ouders vonden immers de weg niet naar 

intradesk op Smartschool.  
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- Hoe kunnen we dit vak nog beter zichtbaar maken voor ouders? 

o Link naar het vak “Algemene info voor leerlingen en ouders” op de startpagina 

voor ouders zetten. Maar dit is niet zichtbaar in de app. Directie zal in een 

volgende communicatie naar ouders herhalen dat alle praktische info te vinden 

is in het vak “Algemene info voor leerlingen en ouders”.  

o Herinnering toevoegen bij brieven die verstuurd werden door het secretariaat. In 

dit bericht kan genoteerd worden dat alle brieven en andere belangrijke info 

terug kan gevonden worden in het vak “Algemene info voor leerlingen en 

ouders”. 

- Suggestie van een ouder: ipv documenten alfabetisch te sorteren kunnen we deze 

eventueel nummeren in volgorde van belangrijkheid? 

 

13 VARIA 
- Interculturele school (Hilde Hendrickx): Dit project wordt dit schooljaar verder gezet. 

Stagiairs van de lerarenopleiding komen bepaalde projecten en lessen uitwerken. Vorig 

schooljaar waren we zeer tevreden. Omgekeerd was de UCLL ook zeer tevreden over de 

samenwerking met SAT.  

- Aanwezigheid wijkagent? Probleem van overlast ’s avonds aan bushalte gemeld aan 

politie. Hier wordt aan gewerkt door de gemeente.   

- Wegenwerken in Wespelaar beginnen 2/11/2022: Grote Baan, Dijkstraat en centrum 

Wespelaar. Deze zouden klaar moeten zijn tegen zomer 2023. 

- Overleg met De Lijn (busproblemen langs beide kanten) samen met alle scholen van 

de scholengemeenschap. Aansluitend volgt een vraag van de leerlingen over lijn 513: 

probleem met een afstaphalte voor de leerlingen. Deze problemen zouden rechtstreeks 

aan De Lijn moeten gemeld worden. Dit ligt buiten de handen van SAT.  

- Proteam: Er gebeurde een bevraging aan leerlingen “Dit wil ik veranderen op school”. 

Dit zijn de belangrijkste punten die hieruit naar voor kwamen: 

o Hieruit komt overwegend de vraag om gsm toe te laten. Directie zal dit 

toelichten waarom we die keuze maken.  

o Kledingvoorschriften: onduidelijk is voor sommige leerlingen nog steeds groot. 

Herhaling is nodig + extra affiches ophangen. 

o We zijn te streng in tijdens de les naar toilet gaan. Er gebeuren veel zaken in de 

toiletten die niet ok zijn, daarom beperken we dit zoveel mogelijk.  

o Kan er terug muziek op de speelplaats? Dit kan, maar opletten want als dit 

systematisch is, moet de school Sabam betalen. Er kan ook een aparte box voor 

aangekocht worden zodat niet steeds materiaal uit muzieklokaal moet worden 

verhuist worden.   

- Stand van zaken middenschool in Veltem: zou uiteindelijk geopend worden op 1 

september 2023. 

 


