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Vergadering SCHOOLRAAD 24 mei 2022 

Uur 19.30 u – 21.30 u 

 

Voorzitter Véronique Schollaert 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

 

Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Kris Tosseyn Ouders 

 Personeel 
 

Aanwezig 

Véronique Schollaert Lokale gemeenschap 

Leslie Leest, Benjamin Rijmenams Ouders 

Robbe Tielemans, Robbe Van de Voorde, Paulien 
Van Lommel 

Leerlingen 

Hilde Hendrickx, Danny Dons, Lieselot Huybens, 
Anne Schrooten  

Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

VERGADERINFO 

1 PLANNING VERGADERINGEN 

Datum Uur Goedgekeurd Op website 

Dinsdag 28 
september 2021 

19.30 u – 21.00 u OK  OK 

Dinsdag 18 januari 
2022 

19.30 u – 21.00 u OK  OK  

Dinsdag 24 mei 2022 19.30 u – 21.00 u OK - NOK OK - NOK 

2 OPMERKINGEN BIJ VORIG VERSLAG 
Het verslag van 18 januari 2022 werd unaniem goedgekeurd. 

3 TAKEN TEGEN VOLGENDE VERGADERING 
- Opstart formulier voor ouders 

 

AGENDA 

4 EVOLUTIE LEERLINGENAANTAL  
Op 1/2/2022: 745 lln. Details ivm de evolutie van het leerlingenaantal zijn terug te vinden in 

bijlage.  

 Huidig schooljaar zijn er geen lln in 3 Bedrijf en organisatie. 

Reeds 4 nieuwe lln ingeschreven voor 3 Bedrijf en organisatie (3BO) voor 2022-2023. 
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 Geen lln in 5ECW, dus geen lln in 6ECW voor 2022-2023. 

 

5 MODERNISERING 
 4e jaar, verderzetting van 3de jaar. 

 3e graad 

Zie bijlage voor een overzicht van welke de mogelijke studierichtingen zijn die we kunnen 

inrichting in de derde graad. De beslissingen zijn te nemen volgens onderstaande timing: 

o Programmeren van studierichtingen (tegen eind november); 

Enkel de programmatie van de studierichting moet gemeld worden aan 

KOV tegen half september.  

o Concorderen van studierichtingen tegen eind april 2023. 

 Opvallend is dat de ambities van het leerplan voor wiskunde in 3MW veel hoger zijn 

geworden dan de huidige 3STW.  

6 INSCHRIJVINGEN 2022-2023 
 Eerste jaars: via digitaal aanmelden (website aanmelden.school) 

o 1A: 92 lln + 2 lln op reservelijst  

o 1B: 24 lln + 11 lln op reservelijst (1 lln ingeschreven in 1A én 1B 

(twijfel getuigschrift)) 

o ± 95% tickets verzilverd en dus effectief ingeschreven (nog tijd tot 2 

juni) 

o Bedenking tov het systeem: er is veel tijd tussen de toewijzing van de 

tickets en de verzilvering van de tickets. Als dit korter is, zou dit sneller 

kansen geven aan lln die op wachtlijsten staan.  

o Maximumcapaciteit moet je doorgeven anders moet je iedereen blijven 

aannemen in de loop van het schooljaar. We kunnen deze van 1B 

eventueel nog verhogen. 

 Hogere jaren 

o 24-tal lln reeds ingeschreven 

o Voorinschrijvingen via aanmeldsysteem op onze website. 

7 EVALUATIE OPENDEURDAG  
We hadden een fysieke opendeurdag met gestuurde spreiding van de bezoekers. Dit werd zeer 

goed onthaald, zowel bij personeel als ouders. Er was geen extreme drukte met lange 

wachtrijen, maar alle kwam mooi gespreid.  

8 LAPTOPPROJECT 
 Tijdens het 3e trimester werd verder uitgerold in het 2e jaar, 4e jaar en 6BSO (6ASO, 

TSO, 7BSO niet omdat zij onze school verlaten dit schooljaar). 

Er werd enkel waarborg werd gevraagd, de huur start pas vanaf september 2022. 

 September 2022: iedereen heeft een laptop van de school 

 Praktisch: 

- Veel administratie bij uitdelen, waarborgen, contracten. 
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- Er zal hulp nodig zijn bij het terug inleveren en uitdelen tijdens de zomer. 

 Er wordt ingezet op gebruik van de laptop in de klas: 

- Digitale methode (voor enkele vakken) 

- Atlas digitaal (prijs ongeveer dezelfde, wel gespreid over 6 schooljaren…) vanaf 

het 1e jaar.  

- Ook het grafisch rekentoestel zal afgebouwd worden en er zal een overgang 

ingezet worden naar een digitaal rekentoestel op de laptop.  

- Deels digitale toetsen, taken, examens. 

- Verschillende werkvormen kunnen worden gehanteerd in de les. 

- LanschoolAir: tool voor leerkrachten om met één klik alle schermen van de lln te 

zien en te controleren of men wel degelijk met de les bezig is.  

9 LESTIJDEN 2022-2023 
Zie bijlage 

 Uren ‘Samen school maken’, nog niet gekend 

 Uren GOK nog niet gekend 

 Uren aanvangsbegeleiding nog niet gekend 

 Bijspronguren (34u dit schooljaar) worden in principe niet meer gegeven 

 Grote buffer aangelegd owv de school in Veltem (die nu toch niet opstart in sept 2023) 

 Voorlopig geteld op 4 klassen, maar we pogen om er daar 5 van te maken.  

 2B heeft extra uren owv grotere groep in 1B momenteel.  

10 KOSTENRAMING 2022-2023 
Voorlopig nog geen afgewerkte kostenraming owv de recente wijzigingen mbt meerdaagse 
reizen, modernisering 4e jaar…  
De kostenraming zal binnenkort per mail worden doorgestuurd ter goedkeuring.  
 

Meerdaagse reizen: 

 1e jaars en 2e jaars: tweedaagse 

 3e jaars: bezinningsdagen 

 4e jaars: Malmédy, niet strikt als taalstage 

 5e jaars: Parijs 

 6e jaars: bezinningsdagen + Barcelona wordt nog zeker 1 editie verder gezet. Voor het jaar 

nadien wordt momenteel nog bekeken hoe de eindejaarsreis zal worden aangepakt. Er 

wordt nagedacht over keuzemogelijkheden, of toch een gezamenlijke bestemming (nog 

Barcelona of iets anders?), jaar om jaar afwisselend, (deels) tijdens een schoolvakantie of 

toch tijdens een schoolweek. Wordt vervolgd… 

 

De kostenraming werd per mail (verstuurd op 4 juli 2022) unaniem goedgekeurd.  

11 KALENDER 2022-2023 
Zie bijlage: Voorlopige versie, nog niet definitief. 
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12 AANPASSING SCHOOLREGLEMENT 2022-2023 
Zie bijlage.  

13 VOORSTEL PLATFORM VOOR INPUT OUDERS 
Voorstel: link naar Google Form maken, waarvan de antwoorden gedeeld worden met de 

ouders. Deze ouders en voorzitter volgen de input verder op en brengen ‘vragen/suggesties’ 

aan op de volgende schoolraad. Het mag geen ‘klachtenbox’ worden, maar het heeft als doel 

om opbouwende kritiek te geven en/of suggesties voor de schoolwerking te doen. De 

terugkoppeling naar de ouders gebeurt via het verslag van de schoolraad. Idealiter is het niet 

de school maar de ouders in overleg met de voorzitter, die beoordeelt welke items aan bod 

komen en welke niet. Het is ook afwachten hoeveel reacties hierop zullen komen. We kunnen 

dit systeem altijd bijsturen waar nodig.  

Anne Schrooten zal een voorstel doen van een formulier en zal dit per mail voorleggen aan de 

ouders en de voorzitter van de schoolraad.  

14 SCHOLENGEMEENSCHAP KRACHT  
Vroegere scholengemeenschap Haacht onderging een vernieuwing. Nieuwe naam: SG Kracht. 

Samenwerking op verschillende niveaus:  

- Directieniveau:  

Maandelijks overleg (ifv modernisering meer frequent) 

- Verschillende initiatieven worden genomen omtrent publiciteit (in kader van Veltem) 

o Nieuw logo – nieuwe brochure – nieuwe website – promofilmpje 

o Bezoek aan basisscholen in proefproject: collega’s van 2 secundaire scholen 

bezoeken de basisscholen (6de klassers) samen met oud-leerlingen van die 

school. Doel: ‘het leven zoals het is op een SO’. Voor verdere info over 

studierichtingen en andere wordt verwezen naar opendeurdagen.  

Feedback van de basisscholen: positieve evaluatie. In 2022-2023 worden 

daarom meerdere bezoeken gepland, na een bevraging bij een 30-tal 

geïnteresseerden. 

- Werkgroep zorg voor leraren 

- Werkgroep ICT 

- Werkgroep zorg en kansen 

15 CORONA UPDATE  
Code groen!!! 

- Geen afstand meer te bewaren 

- Zoveel mogelijk buiten organiseren 

- Geen mondmaskers meer op openbaar vervoer 

16 VARIA 
 Kledijvoorschriften aangepast door het Proteam: 

o Eind febr gestart met een poll met foto’s waarop lln bepaalde kledij 

konden goedkeuren of afkeuren. 

o Nadien overleg met directie om de voorschriften vast te leggen. 
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o Het ging het proteam niet enkel om versoepeling, maar eerder om een 

verduidelijking van het schoolreglement.  

o Het Proteam zal de voorschriften nog verduidelijken ahv een filmpje.  

Knap werk verricht! 

 School zonder racisme: Project ism met UCLL, SAT en School zonder racisme loopt verder 

volgend schooljaar.  

17 PLANNING VERGADERINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

Dinsdag 27 september 2022 Fysiek 

Dinsdag 17 januari 2023 Online 

Dinsdag 23 mei 2023 Fysiek 

 


