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Datum: 2018-09-11 
Uur:  19.30 uur    Lokaal: Pastoor Lambertzzaal Tildonk 
 
 
Aanwezig: Bea Cludts       voor de lokale gemeenschap  
 Marijke Leukemans, Kris Tosseyn, Manuela Ceuppens voor de ouders 
 Luna Goossens, Arwen Piot    voor de leerlingen 
 Danny Dons, Isabelle Bulcke, Anne Schrooten  voor het personeel 
 Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx   directie 
 
Verontschuldigd: Arthur Troch      directie  
     Steven Swiggers     voor de lokale gemeenschap 
     Vicky Janssens     voor de leerlingen  
         

1 Planning vergaderingen 

Datum Uur Status 

Dinsdag 29 mei 2018 19.30 u – 21.00 u Verslag op website plaatsen 

Dinsdag 11 september 2018 19.30 u – 21.00 u Verslag ter goedkeuring 

Dinsdag 4 december 2018 19.30 u – 21.00 u  

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 u – 21.00 u  

2 Goedkeuring vorig verslag 

 Het verslag van 29 mei 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

3 Evolutie leerlingenaantal 

Vandaag, 11 september 2018, tellen we 737 leerlingen (zonder afdeling Schriek). Vorig jaar waren 
dit 725 leerlingen rond deze tijd. De directeur overloopt het overzicht met het leerlingenaantal per 
jaar en richting en de ‘Databundel leerlingenaantallen’. (zie bijlage 1, 2 en 3) De tendens is minder 
verloop tijdens het schooljaar. 

4 Verdeling urenpakket 

Elk lid ontving een verdeling van het urenpakket voor 2018-2019. (zie bijlage 4)  
Er is een grote instroom in het eerste jaar B: succes van de vernieuwing in aanpak vorig schooljaar. 
Deze vernieuwing is nu ook doorgetrokken naar het tweede jaar B (BVL). Deze richting is volzet 
verklaard. 
15 uren zijn voor de campus Smiks gegenereerd en worden dus aan Smiks gegeven. Er werden nu 
maar 9 GOK-uren toegekend (in plaats van 22 in vorige cyclus). De buffer van 10 u vorig schooljaar 
hebben we nu ook bijna volledig opgenomen. De directeur licht de verdeling toe en de functie die 
verbonden is aan de verschillende BPT-uren. Er zijn plage-uren voor klassedirectie en drie ‘echte’ 
plage-uren. 
 
De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket. 

5 Definitieve kalender 

Ieder lid ontvangt de huidige kalender voor 2018-2019. (zie bijlage 5) 
Er zijn aantal vernieuwingen: 
- infoavond in september is voor alle ouders opengesteld ipv alleen voor ouders van nieuwe leer-

lingen 
- aantal ouderontactavonden is verminderd: de keuze-opties tussen 2 avonden in zelfde periode 

zijn geschrapt 
- Nieuw initiatief: SOS activiteiten = SAT on Stage. Dit zijn geplande optredens door muziekgroep-

jes tijdens de middagpauze (kleine versie van freepodium met opendeurdag) 
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6 Schoolreglement 

Het volledige schoolreglement is terug te vinden op de website van SAT. De wijzigingen zijn vorige 
vergadering voorgelegd en hier zijn geen wijzigingen meer aangebracht. 

7 Nascholingstrajecten 

Vanaf september 2019 is er een grote onderwijsvernieuwing gepland. De modernisering gaat dan 
van start, de lessentabellen zijn sinds juni 2018 gekend. De leerplannen zijn er nog niet... Het 
nascholingstraject hierrond start op 10 oktober, samen met de Scholengemeenschap. 
 
De modules van Schoolonline ivm leerlingenadministratie en leerlingenfacturatie zijn stopgezet. 
De gegevens van leerlingen zijn overgezet van SOL naar Wisa. Voor leerlingen en leerkrachten gaat 
er dit schooljaar nog niets gewijzigd worden. Dit schooljaar volgt de voorbereiding voor de migratie 
van de andere gegevens: rapporten, puntenboeken, elektronisch leerplatform...  

8 Nieuwe vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer (KODiD) 

Vanaf 1/1/2019 wordt de vzw Sint-Angela Montfortcollege uitgebreid met de vzw’s van basisscholen 
die de intentie tekenden van BOS. De nieuwe naam voor deze vzw is KODiD. 
Centrale diensten starten voor : 
- Boekhouding vanaf 1/1/2019 
- Personeelsadministratie vanaf 1/9/2019 
- Preventiedienst vanaf 1/9/2019 

9 Varia 

- Er was één beroepscommissie in augustus: een leerling die niet akkoord was met het B-attest. 
Er is niets aan de beslissing en advies gewijzigd. 
Een ouder vraagt of het mogelijk is om de benodigdheden ‘gebundeld’ mee te geven, ev. al op 
het einde van het schooljaar. Ook een bundeling van de afspraken: elke leerkracht geeft nu af-
zonderlijk afspraken mee. 
In de eerste graad gebeurt dit voor de benodigdheden. We zullen het eens bekijken of dit ook 
mogelijk is voor de hogere jaren. Om dit vroeger mee te geven, moet er gedacht worden om ook 
de instromers tijdens de zomer niet te vergeten. 
Wat de afspraken met leraren betreft: In de eerste graad wordt hier veel tijd aan besteed, in 2de 
en 3de graad gaan leraren hier veel vlugger over op de eerste schooldag. Er wordt ook meer ver-
antwoordelijkheid van de leerlingen verwacht naarmate ze ouder worden. 

- Wij danken Ilse Penninckx voor de zeer gedetailleerde verslaggeving van de schoolraad (meer 
dan 13 jaar). Zij geeft de ‘secretarisfakkel’ door aan Anne Schrooten. 

 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur 
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd. 

 
 
 

 

Ilse Penninckx 

secretaris 


