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VERGADERING SCHOOLRAAD 1 OKTOBER 2019 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Bea Cludts 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Isabelle Bulcke Personeel 

Kris Tosseyn, 
Manuela Ceuppens 

Ouders  

Lotte Everaert, 
Annalucia Goossens 

Leerlingen 

 

 

Aanwezig 

Bea Cludts, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 

Veronique Schollaert Ouders 

Vicky Janssens, Pelin Beyazgul  Leerlingen 

Anne Schrooten, Danny Dons Personeel 

Ilse Van Ermengem, Arthur Troch Directie 
 

  

 

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  

Dinsdag 26 mei 2020 19.30 u – 21.00 u  

2 Leden schoolraad 

We verwelkomen Veronique Schollaert, moeder van Thibault De Coster uit 5BE, als nieuw lid 
van onze schoolraad. 

3 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 28 mei 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
  

4 Evolutie leerlingenaantal 

Vandaag, 1 oktober 2019, tellen we 753 leerlingen (zonder afdeling Schriek). Vorig jaar waren 
dit 736 leerlingen rond deze tijd. Evolutie van afgelopen jaren zie grafiek in bijlage 1.  

Er is ongeveer een gelijke verdeling over de 3 graden heen. 

5 Verdeling urenpakket 

Elk lid ontving een verdeling van het urenpakket voor 2019-2020. (zie bijlage 2a+b)  
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Er waren 1870 uren om te verdelen. 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. 
13 uren zijn voor de campus Schriek 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 
uren 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 klassenleraar (20u) en vier ‘echte’ plage-uren. 
 

De school maakte een bewuste keuze om de klassen van OR klein te houden.  
 

De schoolraad gaat akkoord met deze verdeling van het urenpakket. 

6 Definitieve kalender 

Ieder lid ontvangt de huidige kalender voor 2019-2020 (zie bijlage 3). De kalender staat online 

op de website van de school. De laatste definitieve versie staat ook steeds op Smartschool, 
hetgeen zichtbaar is voor ouders, leerlingen en personeel. 
 

7 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 (zie bijlage 4). 

8 Varia 

 School Veltem: opening van een middenschool in september 2021. Zowel een A 

als een B-stroom wordt ingericht.  

 Nieuwe scholengemeenschap wordt opgericht voor 2020-2026. De huidige 

scholengemeenschap wordt vernieuwd.  

De schoolraad gaat akkoord met de hernieuwing van de scholengemeenschap. 

 Vraag vanuit de leerlingenraad: kan het puntenboek op Smartschool open 

gezet worden voor de lln?  

De pro’s en contra’s worden nog besproken en bevraagd. Er is nog geen beslissing 

gevallen. We willen hier wel overwogen een keuze in maken. 

 
 

9 Volgende vergadering 

3 december 2019, 19u30 


