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VERGADERING SCHOOLRAAD 26 MEI 2020 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Bea Cludts 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Isabelle Bulcke Personeel 

 Ouders  

Vicky Janssens Leerlingen 

 
 

Aanwezig 

Bea Cludts, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Manuela Ceuppens, Veronique Schollaert, Kris 
Tosseyn 

Ouders 

Pelin Beyazgul, Lotte Everaert, Annalucia 
Goossens 

Leerlingen 

Danny Dons, Anne Schrooten Personeel 

Ilse Van Ermengem, Arthur Troch Directie 
 

  

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 1 oktober 2019 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 3 december 2019 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 26 mei 2020 19.30 u – 21.00 u 
In afwachting van 
goedkeuring 

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 3 december 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

3 Aanpassingen evaluatiebeleid  

Door het nooddecreet van de regering, kregen we als school de mogelijkheid om het 
evaluatiebeleid aan te passen. Alle ouders en leerlingen kregen hiervoor een communicatie 

met de aanpak van de evaluaties.  

Voorbeeld rapport voor einde schooljaar werd getoond. Dit ziet er anders uit omwille van de 

coronamaatregelen. 

4 Corona tijdperk 

- Vanaf 16/3/2020 zijn we gestart met het centraliseren van opdrachten in een 

weekplanning per klas (voorbeeld van een klas ter inzage). Dit werd positief onthaald 

door ouders en leerlingen omwille van het overzichtelijk samenbrengen en geen 

overvloed krijgen aan berichten per vakleerkracht.  

- Enkele leerlingen werken reeds lange tijd op school omdat het aanloopleren niet goed 

verloopt. 
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- Er werden 60 laptops in bruikleen verdeeld onder leerlingen. Ook werd er materiaal 

verdeeld aan de deuren waar nodig. 

- Personeelsvergadering werd ingericht vanop afstand, een aantal collega’s waren op 

school aanwezig.  

- De opstart van 6e en 7e jaars is het goed verlopen. Dit vroeg zeer veel 

voorbereidingswerk (draaiboek in bijlage). Er werden procedures uitgeschreven voor 

alle handelingen op school, tijdens de les, etc. Tijdens de lessen op school wordt 

aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften (aan de hand van een filmpje), 

psychosociaal welzijn via cirkelgesprekken, leerinhoud overbrengen/verduidelijken, 

testen van de leerstof, … Belangrijk is dat we vooral het sociale aspect zien van het 

terug zijn op school en niet enkel het overbrengen van leerstof.  

- We zijn in afwachting van goedkeuring van de veiligheidsraad voor de opstart van het 

2e en 4e jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn lopende. 

- Er werd een bevraging opgesteld ivm het welbevinden van de leerlingen tijdens het 

aanloopleren. De resultaten zijn te vinden in bijlage. 

- Voor het 1e, 3e en 5e jaar zullen we ook een terugkommoment op school organiseren. 

- Het oudercontact, rapport, deliberaties op het einde van het schooljaar moet nog 

bekeken worden (in afwachting van de beslissingen van de overheid). 

 

5 Opendeurdag – inschrijvingen 

- Opendeurdag: wederom een succes (met een coronakroontje…) 
- 1A: 87 T + 5 vrije inschrijvingen 
- 1B: 22 T 
- Tickets zonder nieuws 1A (5) en 1B (2) 

- Voor 1B staan er enkele lln op de wachtlijst 
- 4 dubbele inschrijvingen (zowel ingeschreven voor 1A als 1B, afhankelijk van hun 

getuigschrift na de lagere school) 
- Documenten rondbrengen of versturen (welkomstbundel wordt rond gebracht naar 

ingeschreven leerlingen) 
- Inschrijvingen voor hogere jaren zal ook digitaal gebeuren. 

 

6 Aanwenden lestijden, uren en uren-leraar 

De directeur overloopt de voorlopige verdeling (zie bijlage).  
In totaal zijn er 1882 uren te verdelen voor 2020-2021: 

- 1704u voor in te richten klassen 
- 133u BPT en anderen  

De campus van Schriek (7e jaar) zal volgend schooljaar wegvallen voor SAT. 
De directeur overloopt het voorstel in te richten klassen 2020-2021.  
 
De schoolraad gaat akkoord met deze voorlopige verdeling van het urenpakket. 

7 Opstellen – wijzigen lijst van bijdragen 

Ieder lid kon een detail van de uitgavenraming voor 2020-2021 inkijken (zie bijlage). De 
uitgaven schommelen tussen ongeveer 400 euro tot 600 euro voor een schooljaar. 
 
De schoolraad keurt de lijst met bijdragen voor 2020-2021 goed. 
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8 Kalender 2020-2021 

Ieder lid ontvangt een voorstel van de kalender voor 2020-2021 (zie bijlage). Deze kalender is 

grotendeels dezelfde als vorig schooljaar.  
- Vrije dag op 5 oktober 2020. 
- Update rapport van DW voor de 3e graad net voor de krokusvakantie werd 

toegevoegd, omdat het anders een erg lange periode is tot aan de paasvakantie. 
 

9 Aanpassingen schoolreglement 

We volgen de wijzigingen aan de regelgeving zoals ze voorgesteld worden door Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen. Een samenvatting van deze aanpassingen vindt u in bijlage. 

Punt 7 van deze bijlage zal dit schooljaar reeds in voege gaan. 

10 Data vergaderingen volgend schooljaar 

Planning vergaderingen van de schoolraad volgend schooljaar: 
- dinsdag 15 september 2020; 
- dinsdag 12 januari 2021; 
- dinsdag 25 mei 2021. 

11 Varia  

De nieuwe algemene directeur vanaf 2020-2021 is intussen bekend. Dit wordt Wilfried 

Focquet. We nemen helaas afscheid van Arthur Troch als algemeen directeur.  

12 Volgende vergadering 

15 september 2020, 19u30 


