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Vergadering SCHOOLRAAD 18 januari 2022 

Uur 19.30 u – 21.30 u 

 

Voorzitter Véronique Schollaert 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 
 

Kris Tosseyn Ouders 
 

Aanwezig 

Véronique Schollaert, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Leslie Leest, Benjamin Rijmenams Ouders 

Robbe Tielemans, Robbe Van de Voorde, Hanne 

De Mey 

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 - NOK OK - NOK 

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

2 OPMERKINGEN BIJ VORIG VERSLAG 
Het verslag van 28 september 2021 werd unaniem per mail reeds goedgekeurd. 

3 TAKEN TEGEN VOLGENDE VERGADERING 
 

AGENDA 

4 EVOLUTIE LEERLINGENAANTAL  
● 2018-2019: 738  735  755 (1 feb) 

● 2019-2020: 752  749  752 (1 feb) 

● 2020-2021: 754  758  761 (1 feb) 

● 2021-2022: 730  734  ??? 

 

Vandaag, 18 januari 2022 tellen we 747 leerlingen.  

Instromers in januari: 17 leerlingen waarvan 10 leerlingen in het 5e jaar. 
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Wissels binnen SAT in januari: 13, waarvan 6 in het 5e jaar. 

Weinig uitschrijvingen van eigen leerlingen: slechts 3 leerlingen. 

Uitzonderlijk (owv corona) mogen leerlingen dit schooljaar nog heroriënteren tot 31/1/2022 (in 

tegenstelling tot andere schooljaren tem 15/1).  

5 INSCHRIJVINGEN 2022-2023 
Inschrijvingen voor het eerste jaar gebeuren opnieuw via aanmelden.school. Hierop kunnen 

ouders digitaal aanmelden (tussen 28/3/2022 en 25/4/2022) indien ze willen inschrijven. Zie 

ook tijdslijn hieronder. De volgorde van aanmelding heeft geen belang. Broers en zussen 

worden steeds met voorrang ingeschreven.  

Indien we hier niet op intekenen moet een school onbeperkt leerlingen toelaten, hetgeen de 

organisatie erg moeilijk maakt.  

 

Inschrijvingen voor hogere jaren starten op 9 mei 2022. 

 

De schoolraad keurt goed dat we inschrijvingen voor de eerstejaars organiseren via 

aanmelden.school. 

6 MODERNISERING: STAND VAN ZAKEN 

A  2E GRAAD 

- 3e jaar: De studierichting “Bedrijf en organisatie” (D/A finaliteit) mogen we terug 

inrichten. Terug aanvragen was uiteindelijk niet nodig omdat dit een studierichting is 

die we geconcordeerd hadden; vorig schooljaar was dit het 3de jaar Business Education 

(Handel). 

- 4e jaar: Ook in het vierde jaar zullen we “Bedrijf en organisatie” (D/A finaliteit) 

inrichten.  

aanmelden.school
aanmelden.school
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B  3E GRAAD 

Er werd reeds een voorbereiding gemaakt om aan het personeel ter discussie voor te leggen 

(zie bijlage). Beslissingen hieromtrent zullen later genomen worden. Deadline voor het 

aanvragen van de studierichtingen voor de derde graad is 30 november 2022. We nemen dit 

bij een latere schoolraad verder op.  

C  TOEKOMST 

Na volgend schooljaar zullen we waarschijnlijk een keuze maken tussen een van de twee 

studierichtingen in de D finaliteit van het domein Economie en Organisatie, namelijk  

Bedrijfswetenschappen OF Economische wetenschappen. We streven ernaar om in ieder 

domein 3 studierichtingen (van iedere finaliteit één) aan te bieden.  

7 CORONA UPDATE  

D  CONTACTTRACING 

CLB heeft de contacttracing bijgestuurd vanaf maandag 17/1: 

 Zij geven voorrang aan basisscholen en BUSO en eerste graad. 

 Dwz voor onze school: 

o Contacttracing voor leerlingen van de 1ste graad 

o In de 2de en 3de graad: 

 Alle leerlingen van de klas leerling en de leraren ontvangen een brief LRC 

bij een positief geteste (10 dagen waakzaam na laatste contact). 

 Vanaf 4 positief geteste leerlingen volgt er wel een contacttracing door 

het CLB en zijn alle leerlingen van de klas HRC (hoogrisicocontact), de 

leraren blijven LRC (laagrisicocontact).  

E  LEERLINGEN IN SAT 

De opvolging van de afwezigheden/quarantaines is heel erg moeilijk en tijdrovend om op te 

volgen.  

Aantal quarantaines momenteel op school: 

 Momenteel 58 lln – leerlingen thuis (‘online’ onderwijs voor deze leerlingen vanaf de dat 

ná de melding). 

 Reeds 27 lln terug fysiek aanwezig op school. 

 Eén klas met 4 positief geteste leerlingen (=clusterbesmetting). 

We volgen dit op de voet op en bekijken dag per dag. De school kan zelf beslissen wanneer we 

een klas volledig in quarantaine zetten. We schatten iedere situatie apart in.  

We zijn in januari gestart met 3 positief geteste collega’s, waarvan reeds 2 terug aan het werk.  

Momenteel nog 5 andere collega’s positief getest. 

F  PERSONEEL IN SAT 

Meerdere collega’s afwezig owv quarantaines van kleine kinderen en gevolgen van boosterprik.  
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8 LAPTOPPROJECT: STAND VAN ZAKEN 

A  EVALUATIE 

Het gebruik van de laptops in 1-3-5e jaar loopt heel vlot. Gebruik van de laptop wordt meer en 

meer geïntegreerd in meerdere lessen. Ook voor afstandsleren is het erg gemakkelijk, nu deze 

leerlingen allemaal een eigen laptop hebben.  

Mindshift voor zowel leerkrachten als leerlingen is nodig. Lessen moeten langzaam wat 

aangepast worden om een evenwicht te vinden in werken op papier en op de laptop. Ook 

leerlingen werken niet altijd even gemakkelijk of even graag op de laptop.  

B  VERVOLG VAN DE UITROL 

PC’s voor volgend schooljaar voor 2-4-6e jaar zijn besteld: de levering kan eventueel 

vervroegd worden en dit schooljaar nog verdeeld worden. Leerlingen zouden dan enkel 

waarborg (39€) betalen, maar geen ‘huurgeld’.  

Bedenking voor (en door) de lln van het 6e jaar: voor korte tijd misschien nog veel 

aanpassing? Worden lessen dan aangepast? Leraren zullen hun lessen niet helemaal anders 

aanpakken, maar de laptop eerder zien als een hulpmiddel, extra tool.  

De schoolraad keurt goed dat de uitrol in het 2-4-6e jaar, indien mogelijk, dit schooljaar al 

gebeurt.  

9 OPENDEURDAG 12 MAART 
Voorlopig mag een opendeurdag nog niet fysiek doorgaan. We hopen toch dat we tegen dan 

mensen een afspraak óp school kunnen geven voor een rondleiding in een bepaald tijdslot. 

Indien 12 maart nog niets mag, dan zullen we eventueel zoeken we naar een latere datum om 

deze mensen te ontvangen, maar de praktische organisatie/haalbaarheid moeten we nog 

bekijken. Dit wordt verder opgevolgd eind januari na het volgende onderwijsoverleg van de 

overheid.  

De virtuele opendeurdag die we vorig jaar maakten, zullen we sowieso terug in de kijker 

zetten via website en sociale media.  

10 VARIA 
- De school heeft nog extra in te richten uren ontvangen.  

Net voor herfstvakantie ontvingen de scholen extra uren door CAO XII. De opdrachten 

waren echter reeds verdeeld en daarom is het zeer moeilijk om hier personeel voor te 

vinden. In SAT ontvingen we 21u extra: 

 3u aanvangsbegeleiding (3u + 3u = 6u) 

 3u afgevaardigden vakbond 

 15u ondersteuning taken onderwijzend personeel 

In overleg met vakbondsafgevaardigden hebben we zoveel mogelijk uren gebufferd 

naar volgend schooljaar om deze te gebruiken in het voordeel van alle personeel. 5u 

zijn onmogelijk om extra te bufferen, deze zijn vanaf november gegeven aan een leraar 

die momenteel ook een interimopdracht opneemt. 

- Zoektocht naar leraren in SAT: 

o alle uren in de lesopdrachten waren ingevuld in september. 

o voor interims in orde, maar opnieuw uitval van leraar Frans. 
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o blijft een uitdaging om interims te vinden 

- Suggestie van een ouder buiten de schoolraad: Is het mogelijk dat ouders een 

inbreng kunnen doen met vergaderitems die binnen de schoolraad kunnen besproken 

worden? Enkele voorstellen om dit aan te pakken: mailen naar de voorzitter, of via een 

formulier dat ouders kunnen invullen, of intern binnen smartschool om buitenstaanders 

te weren. De concrete aanpak hiervan zullen we nog verder opnemen. De schoolraad 

gaat akkoord met dit voorstel. 

- Inpunt van het proteam: 

o Mag er een rozenverkoop rond Valentijn georganiseerd worden? Deze zou op 

een coronaveilige manier rond gebracht worden. Directie: dat kan zeker.  

o Opendeurdag: er zijn zeker ook enthousiaste leerlingen die graag rondleidingen 

willen doen als er hulp nodig is.  

- Felicitaties aan gemeente Haacht voor de regenboogkleuren van het zebrapad aan de 

scholen. 

- School zonder racisme: We willen twee onderwerpen kiezen waarrond een plan van 

aanpak wordt uitgewerkt. De eerste vergadering hieromtrent zal aanstaande vrijdag 

doorgaan.  

o Vraag 1: zijn er geïnteresseerden van het proteam om hieraan deel te nemen? 

Graag doorgeven aan Hilde Hendrickx.  

o Vraag 2 (naar de ouders toe): omdat er na de vorige bevraging vanuit de ouders 

weinig respons kwam, vragen we ons af of het zinvol is om terug de ouders te 

bevragen wie wilt deelnemen? Of zijn er ouders van de schoolraad die graag 

willen mee vergaderen? 

- Vraag aan burgemeester: 

o Stand van zaken ivm aanvraag plaatsing infoborden aan parking Kouterstraat 

en zwarte poort Kruineikestraat. Dit wordt donderdag op agenda van het 

schepencollege geplaatst.  

o Is het mogelijk dat er een ploeg van de gemeente de school ondersteunt eind 

augustus, om de speelplaats terug onkruid vrij te krijgen op einde van de 

zomervakantie? Burgemeester neemt dit op: dit moet bekeken worden of dit kan 

owv gelijkheid tussen de scholen.   

o Schoolstraat: er zijn redelijk wat ouders die lln afzetten in Eikenblok, hetgeen 

niet de bedoeling is. Kan de wijkagent hier bijvoorbeeld regelmatig komen staan 

om ouders hierop te wijzen en door te verwijzen naar de Kiss and Ride op de 

grote parking? Overleg in de gemeente met evaluatie van Schoolstraat staat 

gepland. Vraag wordt ook aan politie gesteld om in te plannen.  

- Infrastructuur 

o Is er al een plan voor de vergroting/verplaatsing van de leraarskamer? We 

wachten op antwoord van erfgoed. Het plan is om de leraarskamer te 

verplaatsen naar de “Ijzeren gang”.  

o Fietsenstalling van de lln, speelplaats, kleine turnzaal, … Dit alles zit ook mee in 

het plan opgenomen, zodat dit in de toekomst kan aangepakt worden.  

o A-blok: hier wordt deelgenomen aan een architectenwedstrijd waardoor we 

hopen om vooruit geschoven te worden in de renovatie van dit schooldeel.  

- De nieuwjaarsreceptie voor de schoolraad stellen we graag uit naar een latere 

datum.  


