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VERGADERING SCHOOLRAAD 28 SEPTEMBER 2021 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Ilse Van Ermengem (a.i. Véronique Schollaert) 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Véronique Schollaert Lokale gemeenschap 

Kris Tosseyn Ouders 

Hilde Hendrickx, 

Danny Dons 

Personeel 

 

 

Aanwezig 

Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Leslie Leest, Benjamin Rijmenams Ouders 

Robbe Tielemans, Robbe Van de Voorde, Paulien 

Van Lommel 

Leerlingen 

Lieselot Huybens, Anne Schrooten  Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

  

 

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 28 september 2021 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd (per mail) 

Dinsdag 18 januari 2021 19.30 u – 21.00 u  

Dinsdag 24 mei 2021 19.30 u – 21.00 u  

2 Goedkeuring vorig verslag 

 

Opmerkingen bij vorig verslag (kostenraming):  

- rapportmap mag in principe niet aangerekend worden. De link naar dit document wordt 

doorgestuurd naar directie (Benjamin Rijmenams). Antwoord: Rapportmap wordt niet 

meer aangerekend vanaf huidig schooljaar tenzij bij verlies. 

- Tekenblok: kan dit niet via Iddink? Antwoord: dit jaar is er een andere aanpak: blad per 

blad wordt uitgedeeld en zo aangerekend. De school zoekt steeds het goedkoopste 

alternatief.    

 

Het verslag van 25 mei 2021 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3 Samenstelling schoolraad  

Afscheid van Manuela Cueppens (dochter naar andere school) + Vicky Janssens 

(afgestudeerd). 

Nieuwe leerlingen: Robbe van de Voorde (4STWA) en Paulien Van Lommel (6STWB). Later dit 

schooljaar zal er waarschijnlijk nog een leerling van de 1-2-3e jaar aansluiten. Paulien zal dit 

schooljaar afwisselen met nog twee andere leerlingen van het Proteam. 
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4 Evolutie leerlingenaantal  

Vandaag, 28 september 2021 tellen we 730 leerlingen. Vorig schooljaar waren dit 758 

leerlingen rond deze tijd.  

- Vorig schooljaar was een piekaantal, het huidige leerlingenaantal is meer in de 

stroomlijn van de capaciteit. We krijgen meestal nog een grote instroom na de 

kerstvakantie. 

- De verdeling van het aantal leerlingen per klas wordt meegeven als bijlage.  

- Er is een evenwichtige verdeling tussen leerlingen in 1-2-3e graad + ASO-TSO-BSO (D-

D/N-A). 

- De benaming van de klassen is anders dan andere jaren. We kozen voor een opvolging 

van letters ipv benoemen van de richting. Dit om minder onderscheid te maken tussen 

de leerlingen.  

5 Verdeling urenpakket 

Elk lid ontvangt een verdeling van het urenpakket voor 2021-2022 (zie bijlage 1).  

In totaal zijn er 1919 uren te verdelen: 

- Bijspronguren zijn een gevolg van corona: inhaallessen, kleinere groepen maken, 

differentiëren, … 

- GOK uren: veel meer dan vorig schooljaar. We zaten dit jaar net in een hogere schaal 

qua indicatorleerlingen. 

- Hiervan gaan er 1739 uren naar de klassen 

- Omkaderingsuren zijn hoger dan andere jaren: deels owv meer GOK leerlingen én deels 

voor ICT ondersteuning.  

 

Klassen van het 3e jaar: helaas hebben we geen inschrijvingen voor Bedrijf en Organisatie 

(D/A). Nu hebben we in dit domein 2 doorstroomrichtingen en 1 arbeidsgerichte studierichting, 

en ontbreekt de richting in de dubbele finaliteit. We hopen volgend jaar deze wel te kunnen 

inrichten. 

 

We streven ernaar om klassenleraren een betaald uur te geven owv de waarde die we hechten 

aan de rol van de klassenleraar. Dit lukt echter niet altijd owv verlofstelsels, urenverdeling etc.  

  

De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket. 

6 Kalender 

De definitieve kalender voor 2021-2022 staat online op de website van de school. De laatste 

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

personeel. 

- Restaurantdagen: zijn geschrapt van de kalender. We kozen dit schooljaar nog voor een 

(corona)veiliger alternatief: pizza-pasta-afhaaldag in november.  

- Opendeurdag: we gaan er van uit dat dit terug op school kan. 

- Inschrijvingen gebeuren terug via aanmelden.school + voorrang aan broers/zussen. 

 

7 Schoolreglement 

Het volledige schoolreglement is terug te vinden op de website van SAT. De wijzigingen zijn 

vorige vergadering voorgelegd. Hier zijn geen aanpassingen meer in aangebracht. 



VERGADERING SCHOOLRAAD 28 september 2021  3  

8 Modernisering SO 

3e jaar: dit schooljaar werd de studierichting ‘Bedrijf en Organisatie’ niet ingericht (zie 5. 

Verdeling urenpakket) 

4e jaar: zelfde studierichtingen dan in het derde jaar. Omdat er geen B/O is dit jaar zullen we 

dit voor eind november dit jaar terug moeten aanvragen omdat hier nog geen lln in gezeten 

hebben.  

 

De schoolraad gaat akkoord met de aanvraag tot programmatie van de studierichting Bedrijf 

en organisatie (D/A-finaliteit in het domein Economie en organisatie) voor het schooljaar 2022-

2023.  

9 ICT implementatie 

Er werd geen apart ICT uur ingericht in het derde jaar, maar tijdens het projectuur worden een 

heel aantal ICT doelen aan geleerd door een leerkracht informatica. 

- Tijdens de pedagogische studiedag zal het ICT leerplan verder geconcretiseerd worden, 

zodat alle doelen zeker behandeld én geïntegreerd worden. We streven er naar dat 

vaardigheden niet alleen aangeleerd worden, maar ook tijdens meerdere 

lessen/projecten actief worden ingeoefend.  

- Bij het personeel werd een bevraging gedaan naar hun ICT vaardigheden. Zo kunnen 

we personeel professionaliseren daar waar de noden zijn.  

- Suggestie die gedaan wordt: middagactiviteit ICT inrichten voor de lln die er nood aan 

hebben? Kunnen we de vaardige leerlingen inschakelen om andere leerlingen verder op 

weg te helpen? 

10 Laptopproject 

Brochure in bijlage. 

- De opstart verloopt met vallen en opstaan. In het 1e jaar is de laptop al goed 

geïmplementeerd (zij zijn ook al enkele jaren bezig met het ICT leerplan + 2 vakken 

werken met de digitale methode). In het 3e jaar start alles op met modernisering. 5e 

jaar is minst vaardig met ICT. Dit heeft nog wat tijd nodig, zowel bij lln als lkr, om 

meer en meer gebruikt te worden.  

- Bezorgdheid van de lln naar de toekomst toe: enkel lesgeven en nota’s op laptop? 

Antwoord directie: Dit is zeker niet te bedoeling, het zal een compromis moeten 

worden, rekening houdend ook met de schermtijd van ieder.  

11 Veilige schoolomgeving 

- In de Kouterstraat is sinds 17/9 een schoolstraat ingericht. Dit verloopt vlot: geen 

opstopping + veiligere schoolomgeving. 

- Parking voor de bussen voor schooluitstappen: bus kan net niet meer parkeren aan de 

zwarte poort. Bloembakken werden er bewust geplaatst door de gemeente. De bus 

laten parkeren op de Kouterstraat kan niet owv draaien van de bus. Toekomstige 

busparking in de Kouterstraat mogelijk?  
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12 Corona update 

- Vaccinatiegraad van de school werd eenmalig doorgestuurd: 

o Personeel: 98% is gevaccineerd 

o Leerlingen 3e graad: 92% is gevaccineerd 

o 2e gr: 86% is gevaccineerd 

o 1e gr: 74% (<12 jarigen meegerekend) 

- Corona versoepelingen:  

o Mondmaskers weg vanaf 1/10 

o Middagactiviteiten zijn nog steeds niet toegelaten 

o Extra CO2 meters aangekocht voor controle van de klaslokalen + belang van 

ventileren blijft groot 

o Buitenlandse reizen: Barcelona zal normaal gezien door gaan. Maar voorlopig 

nog praktische moeilijkheden in geval van lln zonder Covid Safe Ticket. De 

school mag CST niet opvragen, maar wat met testing om de 48u in het 

buitenland?  

13 Input vanuit het Proteam  

- Vraag naar meer zitbanken op de grote speelplaats. De opbrengst van de pizza/pasta 

zal naar extra picknicktafels gaan. 

- LO: kan er regelmaat komen in de tijd voor het omkleden? Kan er op een zelfde 

moment gestopt worden? Bijvoorbeeld steeds x-aantal minuten voor het bel stoppen, 

zodat er geen discussies zijn en er steeds evenveel tijd is om om te kleden. We 

bekijken dit met de collega’s LO. 

- Graag meer lockers voorzien? Directie meldt dat er zijn nog steeds lockers vrij zijn. 

- Watervoorziening? Waar kunnen lln hun water vullen. Probleem is dat onze school 

putwater heeft. Enige leidingwater is aan de sportzaal. Er staat een watertappunt. Dit 

mag in gebruik genomen worden van zodra de preventiedienst het toelaat (owv 

corona).  

- Fietsenstalling voor de lln is te klein. Er kan extra plaats worden voorzien (maar 

voorlopig nog zonder afdak). 

- Kledingvoorschriften: kunnen de lln samenzitten met directie over wat bespreekbaar is 

en wat niet? Kan dit tijdens de week van de diversiteit? Doel van het Proteam is om 

tegen Paasvakantie aanpassingen door te voeren vóór het zomerweer start. Ze willen 

graag een enquête voor de lln inrichten (Proteam neemt voor enquête best contact 

met Mevr. Lebeau). Graag! Hier gaan we mee aan de slag. 

- Hoofddoeken op school: kan hier een gesprek over komen? Verschillende leerlingen 

geven aan dat ze zich niet goed voelen om hun hoofddoek te mogen aanhouden. Dit 

kan zeker. 

- Idee om een prestatieloop in te richting? Sfeervolle activiteit met de school 

organiseren? Wij zijn enthousiast! Combinatie LO-gezondheidsmaand? 

- Kan er een Proteam lokaal worden ingericht? Hier wordt over nagedacht, we proberen 

het lokaaltje naast de Ijzeren Gang. 

14 Volgende vergaderingen  

Di 18/1/2022: 19.30 u + Di 24/5/2022: 19.30 u 


