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VERGADERING SCHOOLRAAD 28 MEI 2019 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Bea Cludts 

Verslaggever Hilde Hendrickx (a.i. Anne Schrooten) 

Verontschuldigd 

Isabelle Bulcke, Anne 
Schrooten 

Personeel 

 Ouders  

 Leerlingen 

 
 

Aanwezig 

Bea Cludts Lokale gemeenschap 

Manuela Ceuppens,  Ouders 

Vicky Janssens, Lotte Everaert, Pelin Beyazgul, 
Luna Goossens 

Leerlingen 

Hilde Hendrickx, Danny Dons, Personeel 

Ilse Van Ermengem, Arthur Troch Directie 
 

  

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 29 mei 2018 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd + online  

Dinsdag 11 september 2018 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd + online 

Dinsdag 4 december 2018 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd + online 

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 u – 21.00 u 
In afwachting van 
goedkeuring 

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 4 december 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

3 Opendeurdag - leerlingenaantal 

Op de opendeurdag haalden we 151 inschrijvingen. Na de ODD nog 10 inschrijvingen in 1A, 
maar ook 9 uitschrijvingen. Eventuele dubbele inschrijvingen worden nog verder gecheckt. 
 

 1A 1B 2B Anderen 

04/05/2019 ODD 97 24 + 10 (wachtlijst) 2 (wachtlijst) 12 

27/5/2019 98 24 + 8 (wachtlijst) 1 (wachtlijst) 18 

4 Aanwenden lestijden, uren en uren-leraar 

De directeur overloopt de voorlopige verdeling in bijlage.  
Door de stijging van het leerlingenaantal in 2018-2019 is het aantal uren-leraar ook 
toegenomen met 79 uren. De besparingen opgelegd vanaf 2015-2016 zijn nog steeds van 
kracht. De verdeling over de klassen zou nog kunnen wijzigen indien veel inschrijvingen in 
bepaalde richtingen. 
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Vorig jaar hebben we geen buffer (2u) kunnen aanleggen, maar we hopen dit in 2019-2020 
toch opnieuw te kunnen doen. Indien er interne reaffectatie nodig is, kan men geen uren 

bufferen naar volgend schooljaar toe. 
De directeur overloopt het voorstel in te richten klassen 2019-2020.  
Opmerking: tot eind juni worden er plaatsen gegarandeerd aan SAT leerlingen uit 1A die naar 
2 B zouden willen gaan. 
Eind juni definitieve stand van aantal in te richten klassen. 
Totaal aantal te verdelen uren: 1819. 

 
De schoolraad gaat akkoord met deze voorlopige verdeling van het urenpakket. 

5 Opstellen – wijzigen lijst van bijdragen 

Ieder lid ontving een detail van de uitgavenraming voor 2019-2020. De uitgaven schommelen 
tussen ongeveer 400 euro tot 600 euro voor een schooljaar. 

 
De Schoolraad keurt de lijst met bijdragen voor 2019-2020 goed. 

6 Kalender 2019-2020 

Ieder lid ontvangt een voorstel van de kalender voor 2019-2020. 
De directeur geeft duiding bij “evaluatieperiode 2de en 3de graad BSO + leerlingcontact”  

nieuw volgend schooljaar.  
 
 ODD vermoedelijk op eerste zaterdag maart 2020 

7 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. 

8 GOK-cyclus 2018-2021 

2 thema’s werden gekozen op basis van een online bevraging: omgaan met diversiteit en 
taalbeleid 
Enkele (geplande) acties 

 Interculturaliteit 
o Tolken 
o Spel tweedaagse sept 2019 (1ste jaars en 2de jaars) 
o Kennismaking cultuur OKAN-leerlingen 

 Taalvaardigheidsonderwijs 
o Pedagogische studiedag 
o Nedfix 
o Diataal 
o Fiches actief leren + formuleren 

9 Modernisering op onze school 

Start op 1 september 2019 in het 1e jaar. 

Overlegmoment op woensdag 27 maart 2019 met alle leraren 1ste graad. 

Uitdaging 
 Differentiatie 
 Algemeen funderend leerplan 
 ICT-leerplan 

Mogelijk gemaakt door digitale tool LLinkid 
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9.1 Basisopties 2de jaar 
 Aanbod Latijn wordt geschrapt op onze school 

 2A, leerling kiest één van onderstaande basisopties 
 Economie en organisatie 
 Maatschappij en welzijn 
 Moderne talen en wetenschappen 
 STEM-wetenschappen (nieuw) 

 2B, onderstaande basisopties worden aangeboden 

 Economie en organisatie 
 Maatschappij en welzijn 

 

10 Nieuwe eerstegraadsschool in Veltem Beisem 

 Officiële programmatieaanvraag op 9/5/2019 

 Kans tot indienen bezwaarschrift ten laatste op 20/5/2019 
zie bijlage, met dank aan Willy Schreurs, coördinerend directeur SGKSO 

 

11 KODiD 

 

12 Leerlingenparticipatie:  aanwezige leerlingen stellen voor: 

 

 Begin schooljaar besproken wat ze graag wilden: 

 Laatste lesuur studie in 3de graad, enquête gehouden + voorgesteld aan directie: 3de graad 

mag laatste lesuur naar huis indien er geen opdracht is + toestemming ouders 

 Festival georganiseerd tijdens vastenactie  heel positieve reacties gekregen, ook van 

buiten school. 

 “the wall” in Ijzeren gang.  

 Enquête over gebruik GSM tijdens studie  nog geen uitsluitsel 

 Veel vuilnis op grasveld  leerlingen hebben filmpje gemaakt van toestand, indien er weer 

vuilnis achterblijft, zal dat filmpje getoond worden ter motivatie. 

 Leerkrachten die de leerlingenraad begeleiden doen dat op een heel prettige manier, 

begeleiden zonder te sturen. 

 24/6 kampvuur ter afsluiting. 

 

13 Data vergaderingen volgend schooljaar 

Planning vergaderingen van de Schoolraad volgend schooljaar: 
 dinsdag 17 september 2019; 

 dinsdag 3 december 2019; 
 dinsdag 26 mei 2020. 

14 Varia – geen varia besproken 

 

15 Volgende vergadering 

17 september 2019 


