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VERGADERING SCHOOLRAAD 29 SEPTEMBER 2020 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Bea Cludts 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Vicky Janssens, 
Robbe Tielemans 

Leerlingen 

 
 

Aanwezig 

Bea Cludts, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Veronique Schollaert, Kris Tosseyn, Manuela 
Ceuppens 

Ouders 

Silke Geelen, Annalucia Goossens  Leerlingen 

Danny Dons, Lieselot Huybens, Anne Schrooten  Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

  

 

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 26 mei 2020 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 29 september 2020 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd  

Dinsdag 12 januari 2021 19.30 u – 21.00 u  

Dinsdag 25 mei 2021 19.30 u – 21.00 u  

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 26 mei 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

3 Leden schoolraad 

We verwelkomen Robbe Tielemans en Silke Geelen als vertegenwoordigers van het Proteam, 

de leerlingenraad van het 4e, 5e en 6e jaar. Zij nemen deze taak op zich, ter vervanging van 

Pelin Beyazgul en Lotte Everaert. 

Lieselot Huybens vervangt Isabelle Bulcke. 

4 Evolutie leerlingenaantal 

Vandaag, 29 september 2020 tellen we 758 leerlingen. Vorig schooljaar waren dit 753 

leerlingen rond deze tijd.  

Er zijn dit jaar een tiental leerlingen meer in 1A. 

5 Verdeling urenpakket 

Elk lid ontvangt een verdeling van het urenpakket voor 2020-2021 (zie bijlage 1).  

Dit jaar waren er 1880 uren in totaal te verdelen.  

Enkele opmerkingen hieromtrent: 
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- In 1A zijn dit schooljaar 5 klassen ingericht i.p.v. 4.  

- Samenzettingen van sommige vakken voor 3 BE en 3 OMT ondanks ander leerplan 

(differentiatie door de lkr): voor BEC, Engels, Frans. 

- 2 klassen van 3EC 

- Geen vestigingsplaats meer in Schriek vanaf 1/9/2020. 

- Hetzelfde aantal GOK-uren (zelfde cyclus). 

- Er werd geen buffer in uren aangelegd naar volgend schooljaar toe. 

- Er zijn 3 leraren met één echt plage-uur en 18 leraren met plage-uur klassenleraren. 

- Er zijn iets meer BPT-uren verdeeld owv nieuwe uurroostermakers en de 

schoolorganisatie in coronatijden. 

- De school maakte een bewuste keuze om de klassen van BSO (vooral tweede graad) en 

die van het 1ste jaar klein te houden.  

 

Hieronder een overzicht van de richtingen die volzet verklaard zijn: 

• 1ste jaar A (100) en B (24) 

• 2de jaar B (30) 

• 4de jaar OR 

• 5de jaar OR 

• 6de jaar STW 

 

De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket. 

6 Definitieve kalender 

Ieder lid ontvangt de huidige kalender voor 2020-2021 (zie bijlage 2). De kalender staat online 

op de website van de school. De laatste definitieve versie staat steeds op Smartschool, 

hetgeen zichtbaar is voor ouders, leerlingen en personeel. 

Het aantal activiteiten is sterk gereduceerd omwille van corona. Extra-murosactiviteiten zijn 

sowieso geschrapt tot eind december. 

 

De stages zijn dit schooljaar van deze kalender weggelaten. Hiervoor werd een aparte 

stagekalender opgesteld (zie bijlage 3). 

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. 

8 Vrij CLB Brabant Oost 

Organisatorische wijziging (zie powerpoint in bijlage 4).  

Ilse Van Ermengem ligt de wijzigingen mondeling toe, waaronder: 

- CLB werkt nu ook preventief; 

- Er is een CLB chat opgericht, zodat leerlingen gemakkelijk het contact met CLB vinden. 
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9 Modernisering SO 

Concordantie en programmatie studierichtingen 2e graad van de Modernisering SO (zie 

powerpoint in bijlage 4). 

Hieronder een toelichting over de aanpak van de modernisering. 

A  1e graad 

De basisopties van het 2de jaar zijn geen voorafname voor studierichtingen van de 2e en 3e 

graad. Alle mogelijkheden liggen na de 1e graad nog open. 

In het tweede jaar A kiezen de leerlingen één basisoptie (5u) uit de 4 mogelijke basisopties die 

we op onze school aanbieden: 

- Economie en Organisatie 

- Maatschappij en Welzijn 

- STEM-Wetenschappen 

- Moderne Talen en Wetenschappen 

De leerlingen van het tweede jaar B volgen twee basisopties. Op onze school  zijn dit de 

basisopties Maatschappij en Welzijn en Economie en Organisatie.  

B  2e + 3e graad 

- Er zijn in Vlaanderen 8 studiedomeinen met 3 finaliteiten: doorstroom (D), dubbele 

finaliteit (D/A), arbeidsmarktgericht (A) 

De doorstroomfinaliteit is nog eens onderverdeeld in doorstroom overschrijdende (DO) 

finaliteit en doorstroom gebonden finaliteit (DG) 

- Onze huidige lln zitten in de Modernisering telkens verspreid over twee finaliteiten. Dit 

maakt de keuze van de school voor het inrichten van de studierichtingen erg moeilijk. 

- In de studierichtingen van D/A en A zijn er naast de eindtermen basisvorming ook nog 

beroepskwalificties (BK), gericht op de arbeidsmarkt. 

- In  de studierichtingen van de 2de graad:  

o D en D/A zijn er naast de eindtermen basisvorming van D of D/A ook nog 

cesuurdoelen. Deze zijn een voorbereiding voor het behalen van de specifieke 

eindtermen (SET) in de 3e graad. Deze specifieke eindtermen zijn gericht op het 

verder studeren na het secundair onderwijs. 

o D/A en A zijn er naast de eindtermen basisvorming van D/A en A ook nog doelen 

ter voorbereiding op het behalen van de beroepskwalificaties (BK) in de 3de 

graad. 

- Studieniveaus: Voor onze school zouden de huidige 7e jaars niet direct meer kunnen 

gaan verder studeren. Zij zouden eerst nog een algemene Se-n-Se richting moeten 

doen om daarna te kunnen gaan verder studeren. 

- De onderwijsvormen (aso, tso, bso) blijven, tot onze spijt, nog steeds op de tabellen 

staan.  
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C  Keuzes voor SAT 

Welke studierichtingen gaan we concorderen (huidige studierichting van SAT omzetten naar 

een nieuwe studierichting, C; dit volgens een door de overheid opgelegde concordantietabel 

met beperkte keuzemogelijkheid) en welke gaan we programmeren (nieuwe richting die SAT 

nu nog niet heeft, extra inrichten, P)? Concorderen mag je als school altijd, programmeren 

moet je aanvragen. Hiervoor werd eerst overleg gepleegd met de Scholengemeenschap. Hier 

werd een akkoord gemaakt.  

 

De keuzes van SAT staan in de tabellen hieronder verduidelijkt. 

 

 

 

Timing:  

- 15/9 heeft iedere school een melding moeten maken van zijn keuzes (nog niet 

definitief).  

- Eind november moeten we onze keuzes motiveren en doorgeven aan Onderwijs 

Vlaanderen.  

- Eind maart weten we pas of we een aangevraagde programmatie krijgen. 

 

Er wordt door de scholengemeenschap en door SAT een professionaliseringsaanbod 

ingericht om de leerkrachten voor te bereiden op de modernisering van de 2e graad. Ook de 

kennis die de leerkrachten van de 1e graad hebben opgedaan, zal gebruikt worden om intern 

mekaar na te scholen.  

 

De schoolraad gaat akkoord met deze keuzes voor concordantie en programmatie voor de tweede graad. 
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10 Corona 

• Voorlopig slechts één leerling positief getest, waardoor een deel van de klas in quarantaine 

moest. De leerlingen die in quarantaine zaten, konden van thuis uit de les live meevolgen.  

• We sturen onze aanpak steeds bij waar nodig en communiceren zo goed mogelijk met 

ouders en leerlingen. 

 

11 Verkeersproblematiek schoolomgeving 

• Directie probeert elke ochtend aanwezig te zijn aan de schoolpoorten. 

• Eénmaal werd de politie gecontacteerd na een zeer onveilige verkeerssituatie owv werken. 

Dit is op een goede manier opgelost en gecommuniceerd met de bouwheer, zodat deze 

zaken in de toekomst vermeden kunnen worden rond de opstart en het einde van de 

scholen (Sint Angela en de Lambertzhoeve).  

• Busproblemen: overvolle bussen zouden worden opgelost met de inschakeling van extra 

bussen van privémaatschappijen.  

 

12 Varia 

• Alternatief voor restaurantdagen: Er werd gebrainstormd over de mogelijkheden. Kris 

Tosseyn heeft een voorstel ivm afhaalmaaltijden. Deze info zal bezorgd worden aan 

directie.  

• Vraag van een leerling: Het is voor hen niet altijd duidelijk wel ingang van de school ze ’s 

ochtends moeten nemen.  

Directie zal aan de leerkrachten de afspraken nogmaals verduidelijken, zodat ook de 

leerlingen in de klassen nog eens herinnerd worden aan de afspraken. Ook zullen we 

uitleggen waarom deze afspraken zo zijn. 

 

13 Volgende vergadering 

Dinsdag 12 januari 2021, 19.30 u. 


