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Datum: 2018-03-20 
Uur:  19.30 uur    Lokaal: Pastoor Lambertzzaal Tildonk 
 
 
Aanwezig: Steven Swiggers      voor de lokale gemeenschap  
 Marijke Leukemans, Kris Tosseyn    voor de ouders 
 Danny Dons, Isabelle Bulcke, Anne Schrooten  voor het personeel 
 Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx, Arthur Troch  directie 
 Debby Janssens, Robyn De Haes, Vicky Janssens  voor de leerlingen 
Verontschuldigd: Bea Cludts      voor de lokale gemeenschap 
  Manuela Ceuppens     voor de ouders  

1   Planning vergaderingen 

Datum Uur Status 

Dinsdag 5 september 2017 19.30 u – 21.00 u Verslag op website plaatsen 

Dinsdag 24 oktober 2017 19.30 u – 21.00 u Verplaatst naar 14/11/2017 

Dinsdag 14 november 2017 19.30 u – 21.00 u Verslag op website plaatsen 

Dinsdag 16 januari 2018 19.30 u – 21.00 u Verplaatst naar 20/03/2018 

Dinsdag 20 maart 2018 19.30 u – 21.00 u Verslag ter goedkeuring 

Dinsdag 29 mei 2018 19.30 u – 21.00 u  

2   Goedkeuring vorig verslag 
 Het verslag van 14 november 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 De vergadering van 16 januari is uitgesteld naar vandaag omwille van de engagementsverklaring. 

3   Voorstel lesurenpakket 2018-2019 
Op 1 februari 2018 telden we 726 leerlingen (waarvan 6 in onze afdeling te Keerbergen in het 7de 
jaar Thuis- en Bejaardenzorg). Dit geeft een pakket uren-leraar van 1742 uren. 
De directeur heeft op basis hiervan een voorstel van lesurenpakket uitgewerkt. Bij het splitsen van 
klassen is uiteraard nog veel afhankelijk van welke keuze de leerlingen maken en de nieuwe 
inschrijvingen.  
Ilse Van Ermengem overloopt de te verdelen uren in bijlage 
VslgSR20180320BijlageVerdelingUrenpakket2018-2019. 

4   BOS engagementsverklaring 
 BOS = Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting  

Wijzigingen tov vorige vergadering: onze vzw slorpt de verschillende kleine vzw’s van basisscholen 
op omdat dit de grootste is en dit financieel een stuk scheelt, vooral in notariskosten. Deze fusie zou 
gebeuren vanaf 1/1/2019. Men is nog op zoek naar een nieuwe naam voor deze vzw... 
De datum is verlaat om eerst een duidelijk zicht te hebben op de financiële situatie van elke vzw. 
Arthur overloopt de engagementsverklaring in bijlage: 
VslgSR201803204BijlageBOSengagementsverklaring. Er is een intentieverklaring en we willen een 
engagementsverklaring ondertekenen om dit te realiseren, mits voldoende middelen om al deze 
functies in te richten. 
Het schoolbestuur wil in overleg met de schoolraad komen tot een positief advies tegenover deze 
engagementsverklaring. 

  
Naast deze samenwerking, blijven we verder intens samenwerken met de secundaire scholen Smiks 
Keerbergen en Don Bosco Haacht. Hiervoor is ook een engagementsverklaring opgesteld (zie bijlage 
VslgSR20180320BijlageEngagementsverklaringScholenSGHaacht). Ook als de 
Scholengemeenschappen niet meer zouden blijven bestaan na 2020, willen we blijven samenwerken 
met deze scholen. 
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5   Modernisering Secundair Onderwijs en co 
Enkele leerkrachten van de eerste graad zijn, samen met directie en begeleider DPB naar de 
introductiedag geweest. Een powerpoint van deze dag werd naar iedereen van de groep 
‘onderwijsvernieuwing 1e graad’ gestuurd. 
De introductiedag leverde geen nieuwe elementen op maar gaf vooral meer duiding.  
Er is een groot verschil in ‘differentiële doelen’ en lessen ‘differentiatie’. De differentiële doelen zitten 
in de algemene vorming én in de uren differentiatie. Uren differentiatie zijn er niet enkel voor 
remediëring.  
Volgend schooljaar noemen we BVL op SAT al 2B (op attest blijft nog BVL staan) en gaan we verder 
met de inhoudelijke vernieuwing die in 1B opgestart is dit schooljaar.  
Een belangrijke beslissing is welke basisopties SAT zal inrichten uitgaande van het opzet van een 
brede observerende en oriënterende 1ste graad. Dit gebeurt in overleg binnen de 
scholengemeenschap.  
Concreet aan de slag gaan, kan nog niet aangezien we geen lessentabellen en leerplannen hebben. 
Brainstormen en de toekomst van SAT proberen vorm te geven, kan al wel.  

6   Varia 
-   Schoolonline (SOL) stopt ermee. We moeten dus op zoek naar  
-   We verwelkomen Vicky Janssens als nieuw lid van de Schoolraad. 
-   Vraag van ouder: is de school verzekerd voor schade aan prothesen, bv. schade aan bril 

opgelopen tijdens de sportdag? 
Tot nu toe: verzekerd als de persoon gekwetst was bij schade aan bril; 
Vanaf nu: verzekerd als de bril opstaat tijdens de schadeberokkening en ook tijdens extra-
murosactiviteiten (niet op weg van en naar school) voor een bedrag van max. 100 euro voor het 
montuur en max. 150 euro voor de glazen. 

 
 

 
Volgende vergadering: dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur 
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd. 
 
 
 
 

Ilse Penninckx 
secretaris 


