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Datum: 2018-05-30 
Uur:  19.30 uur    Lokaal: Pastoor Lambertzzaal Tildonk 
 
 
Aanwezig: Bea Cludts, Steven Swiggers    voor de lokale gemeenschap  
 Marijke Leukemans, Kris Tosseyn, Manuela Ceuppens voor de ouders 
 Danny Dons, Anne Schrooten    voor het personeel 
 Ilse Van Ermengem, Ilse Penninckx, Arthur Troch  directie 
     
Verontschuldigd: Isabelle Bulcke     voor het personeel  
     Vicky Janssens, Debby Janssens, Robyn De Haes voor de leerlingen   

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 op website plaatsen 

Dinsdag 29 mei 2018 19.30 u – 21.00 u Verslag ter goedkeuring 

2   Goedkeuring vorig verslag 
 Het verslag van 20 maart 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

3   Opendeurdag - leerlingenaantal 
Op de opendeurdaag haalden we 136 inschrijvingen. Vandaag, 29 mei 2018, tellen we 147 nieuwe 
inschrijvingen. Hiervan zijn 92 leerlingen voor 1A en 38 leerlingen voor 1B ingeschreven. Eventuele 
dubbele inschrijvingen moeten nog gecheckt worden. 

4   Aanwenden lestijden, uren en uren-leraar 
Door de daling van het leerlingenaantal in 2017-2018 is het aantal uren-leraar ook afgenomen. 
Door het grote aantal nieuwe inschrijvingen voor het 1ste jaar moet er opnieuw gepuzzeld worden. 

5   Opstellen – wijzigen lijst van bijdragen 
Ieder lid ontving een detail van de uitgavenraming voor 2018-2019. De uitgaven schommelen van 
ongeveer 400 euro tot 600 euro voor een schooljaar. 
 
De Schoolraad keurt de lijst met bijdragen voor 2018-2019 goed. 

6   Kalender 2018-2019 
Ieder lid ontvangt een voorstel van de kalender voor 2018-2019. 

7   Aanpassingen schoolreglement 
We volgen de wijzigingen aan de regelgeving zoals ze voorgesteld worden door Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. Zie BijlageKOVOverzichtWijzigingenSchoolreglement Volgende zaken worden 
opgenomen: 
-   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Onze school heeft ook een 

mailadres Privacy@satildonk.be om eventuele opmerkingen of inbreuken te melden.  
-   Absoluut en permanent rookverbod.  
-   Wettelijk kader leerlingenbegeleiding 
-   Ondersteuningsnetwerken 
-   Enkele praktische verduidelijkingen bij: 
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o   Schoolrekening 
o   Tijdelijk onderwijs aan huis 
o   Bijkomende proeven 
o   Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad 
o   Orde- en tuchtregelement 
o   Administratief dossier 

Zie ook bijlage van het KOV dd. 2018-03-29. 
 

De Schoolraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen voor 2018-2019. 

8   Evaluatie Samen SAT 
Samen SAT is een dynamische werkgroep van personeel die bestaat uit een kernteam en dit 
schooljaar uit 5 verschillende subgroepen. Van elke subgroep zetelt er iemand in het kernteam. 

Dit schooljaar waren de subgroepen: 
-   onderwijsvernieuwing 1ste graad: infosessie gevolgd maar aantal belangrijke zaken zijn nog niet 

volledig gekend (lessentabellen bv.) 
-   schoolbrochure: lopende, wijziging algemene brochure 
-   verbindend schoolklimaat: cirkelen en optimalisatie van klassenraden 
-   anti-pest- en relatiebeleid: input collega’s en ouders werd reeds gevraagd, input van leerlingen 

wordt begin volgend schooljaar gevraagd 
-   aanvangsbegeleiding: 2 collega’s hospiteren bij nieuwe leerkrachten en geven info “op vraag” 
Volgend schooljaar blijven de subgroepen bestaan met uitzondering van Aanvangsbegeleiding. 
Verder komen er 3 nieuwe subgroepen: 

-   pedagogisch didactisch: nadenken over andere vormen van vakantietaken, remediëring, 
uitbreiding, verdieping... 

-   leerlingparticipatie 
-   EEE: efficiënte effectieve extra’s: praktische en soms frustrerende pijnpunten op een concrete en 

constructieve manier aanpakken 
Zie ook bijlage PowerpointSamenSAT 

9   Start nieuwe GOK-cyclus 
Er komt een nieuwe GOK-cyclus maar we weten pas vanaf 15 juni hoeveel uren we hier-
voor krijgen. 

10   Data vergaderingen volgend schooljaar 
 Planning vergaderingen van de Schoolraad volgend schooljaar: 

o   dinsdag 11 september 2018; 
o   dinsdag 4 december 2018; 
o   dinsdag 28 mei 2019. 

11   Varia 
Geen variapunten.  

 
 
Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018 om 19.30 uur 
De agenda wordt samen met de uitnodiging opgestuurd. 
 
 
 
 
 

Ilse Penninckx 
secretaris 


