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1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 u. – 21.00 u. Online geplaatst 

Dinsdag 1 oktober 2019 19.30 u. – 21.00 u. Online geplaatst 

Dinsdag 3 december 2019 19.30 u. – 21.00 u. 
In afwachting van 

goedkeuring 

Dinsdag 26 mei 2020 19.30 u. – 21.00 u.  

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 1 oktober 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

  

3 Evolutie leerlingenaantal 

Vandaag, 3 december 2019, tellen we 751 leerlingen (+ 7 lln Schriek). Vorig schooljaar waren 

we met 735 leerlingen rond deze periode. 

Programmatieaanvraag voor 7de jaar Thuis en bejaardenzorg campus Schriek is goedgekeurd 

door DPCC, Diocesane Planning- en ProgrammatieCommissie (nu nog Agodi, Agentschap voor 

OnderwijsDIensten). 
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4 Inschrijvingen 2020-2021 

Het inschrijvingsdecreet dat de Vlaamse regering in september 2018 voorstelde, en dat een 

einde moest maken aan kamperende ouders bij scholen, zal niet in werking treden (beslissing 

Vlaamse regering). In dat decreet was voorzien dat secundaire scholen met een 

capaciteitsprobleem verplicht gebruik moeten maken van een centraal aanmeldingssysteem. 

De oude regels blijven van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar en in 2021 

moet er een aangepast decreet zijn. 

 Samen met scholen van SGKSO, scholen uit Mechelse en Leuvense stappen we graag 

mee in een centraal aanmeldsysteem: Aanmelden.school 

 Voorstel tijdslijn die wordt gehanteerd: 

Maandag 30 maart 2020 00u00 tot en 

met vrijdag 24 april 2020 14u00 

Aanmelden  

Woensdag 6 mei 2020  Toewijzing  

Donderdag 7 mei 2020  Communicatie resultaten  

Woensdag 13 mei 2020 tot en met 

vrijdag 5 juni 2020  

Inschrijvingen toegewezen leerlingen 

Vanaf woensdag 13 mei 2020  Start vrije inschrijvingen  

 Vermoedelijke deelnemende scholen: 

o Machelen – Vilvoorde – Grimbergen  

o Halle – Beersel – St-Genesius-Rode 

o Mechelen – Haacht – Keerbergen – Rotselaar – St-Katelijne Waver  

o Zaventem – Tervuren – Overijse - Wezembeek-Oppem  

o Kapelle o/d Bos – Londerzeel  

o Asse – Merchtem – Opwijk – Wemmel – Lennik   

o Leuven 

 

De opendeurdag op SAT zal omwille van het centraal aanmeldsysteem doorgaan op 7 maart 

2020.  
 
De schoolraad gaat akkoord met een centraal aanmeldingssysteem. 

5 Modernisering SO 

Basisopties 2e jaar 

 Het is slechts een proeven van de verschillende opties 

 Geen voorafname voor de finaliteit of het domein dat je kiest in de 2de graad 

 

In de 2e/3e graad, tipje van de sluier: 

 Samenstelling studierichtingen (domeinen en finaliteiten) 

o D-finaliteit (doorstroom)   ET D + SET 

o D/A-finaliteit (dubbele finaliteit) ET D/A + SET + BK’s 

o A-finaliteit (arbeidsmarkt)  ET A + BK’s 

(D=Doorstroom; A=Arbeidsmarkt; D/A=Dubbele finaliteit) 

(ET=Eindtermen; SET=Specifieke Eindtermen; BK=Beroepskwalificatie) 

 De beroepskwalificaties van studiedomein Maatschappij en Welzijn zijn nog steeds niet 

bepaald. 

 Specialisatiejaren (het huidige 7e jaar) worden veranderd in Se-n-Se-richtingen:  
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o Vermoedelijk SO voor Maatschappij en Welzijn: Zorgkundige en begeleider in de 

kinderopvang 

o Economie & Organisatie: hiervoor zal waarschijnlijk geen Se-n-Se richting voor 

ingericht worden 

 Tijdslijn 

o Studierichtingsprofielen: november 2019 

o Modellenlessentabellen per finaliteit (D, D/A en A voor 2de en 3de gr): 

december 2019 

o Vakkenstructuur en modellenlessentabellen per studierichting: voorjaar 2020 

(maart) 

o Opstart leerplancommissie 2de graad: voorjaar 2020 

o Ontwerpleerplannen 2de graad: november 2020 

6 Evaluatie BSO 

De lln van 2/3e graad BSO hebben sinds dit schooljaar terug evaluatiedagen. Op één van deze 

dagen tijdens de evaluatieperiode wordt er een leerlingencontact ingericht. Dit wordt 

opgebouwd:  

- 2e graad: erg begeleid door de leerkracht 

- 3e graad: meer zelfstandig door de leerlingen 

Vlajo heeft een digitaal systeem ‘CompassMe’ ontworpen om te leren reflecteren. Hier zijn wij 

mee in gestapt. De leerlingen kunnen zichzelf hier leren inschalen. In een eerste stap bereiden 

de leerlingen het leerlingencontact voor, daarna wordt dit besproken met twee leerkrachten 

(klassenleraar en vakleerkracht). Nadien zal de leerling aan de hand van CompassMe ook een 

evaluatie schrijven met werkpunten.  

In de toekomst zullen we er naar streven om dit ook in te richten in de andere 

studierichtingen. 

7 Varia 

- Data schoolraad: december is moeilijk voor de leerlingen. Bij de planning voor volgend 

schooljaar zullen we beter rekening houden met de evaluatieperiodes van de leerlingen. 

- Ontevredenheid van ouders/leerlingen over De Lijn: Vaak vertragingen. Ook aangepaste 

uurregelingen lijken tijdens de examenperiodes moeilijker te worden in de toekomst.  

- In de huidige bibliotheek zal er in januari een OLC (OpenLeerCentrum) geopend worden. 

Hier kunnen leerlingen steeds terecht om individueel te werken op PC’s.  

 

8 Volgende vergadering 

26 mei 2020, 19.30 u. 


