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VERGADERING SCHOOLRAAD 4 DECEMBER 2018 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Bea Cludts 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Danny Dons, Isabelle 
Bulcke 

Personeel 

Manuela Ceuppens, 
Luna Goossens 

Ouders  

Arwen Piot Leerlingen 
 
 

Aanwezig 

Bea Cludts, Steven Swiggers Lokale gemeenschap 
Marijke Leukemans, Kris Tosseyn Ouders 
Vicky Janssens Leerlingen 
Anne Schrooten Personeel 
Ilse Van Ermengem, Arthur Troch Directie 

 

  

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 29 mei 2018 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd + online  

Dinsdag 11 september 2018 19.30 u – 21.00 u Goedgekeurd + online 

Dinsdag 4 december 2018 19.30 u – 21.00 u 
In afwachting van 
goedkeuring 

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 u – 21.00 u  

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 11 september 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
  

3 Doorlichtingsverslag 

Zie bijlage 1: Verslag van doorlichting (15-19/10/2018)  
 
Inspectie 2.0: nieuwe systeem van doorlichting. Kwaliteitsontwikkeling wordt nagegaan. 
Vakken doorgelicht zijn: 

 SW + IO 2e graad 

 SEI 1e graad + Economie 3e graad 

 Frans: 2e graad 

 + kwaliteitsgebied: llb + bewoonbaarheid/veiligheid/hygiëne 

 

Enkele vaststellingen door het doorlichtingsteam: 

 Algemeen: Veel blauw, slechts 1 rood 
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 Kwaliteitsontwikkeling in de vakken: veel blauw 

 LLB: heel goed gescoord  

 Evaluatie: nog werkpunten aan  

 Bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne: vooral groen 

 Gunstig advies zonder meer.  

4 KODiD 

Zie bijlage 2 + 3: Engagementsverklaring + mededeling 

VZW Sint Angela Montfort College: in 1998 opgestart; Dit wordt nu omgevormd naar KODiD, 
hetgeen staat voor Katholiek Onderwijs Dijle Demer. 

Op 1 jan 2019 wordt KODiD uitgebreid met een aantal katholieke basisscholen (zie bijlage 3). 

Financiële middelen komen voor 40% van de secundaire scholen. Ilse Penninckx wordt 
financieel directeur, Tuur Troch wordt algemeen directeur. Preventie, financieel en 
personeelszaken worden gemeenschappelijk beheerd. Voor leerlingen zal dit weinig tot niet 
voelbaar zijn. Voor personeel zal dit wel merkbaar worden. 

 

5 Modernisering 1e graad 

Start op 1 september 2019 in het 1e jaar. 

5.1 Algemene vorming 1ste graad 
 Keuze voor de school: clustervak of vakken apart (afhankelijk van de uiteindelijke inhoud 

van de leerplannen) 

 ‘Artistieke vorming’ OF Beeld + Muziek 

 ‘Wetenschappen en techniek’ OF NW + Aar + Techniek 

 B-stroom: Art-Te (wordt bekeken of we deze eigen cluster kunnen behouden) 

 Moderne vreemde talen 

o A-stroom:  1A: 1u Engels / 3u Frans 

2A: 2u Engels / 3u Frans (geen keuze) 

o B-stroom:  1B: 1u Engels / 2u Frans 

2B: 1u Engels / 2u Frans 

 1A: 2u Mens en samenleving (owv basisoptie Economie en organisatie 2A) 
B-stroom: Mavo (nu ook reeds) 

 

5.2 Uren differentiatie (5u) 
 B-stroom (via B-project behouden) 

 A-stroom 

 1u klasuur 

o ‘Leren samen leven’, sociale relaties doen werken 

o Naast leerplan ‘Mens en samenleving’ te plaatsen zodat we niet overlappen 

 2u flexuren: wiskunde, Frans, Nederlands 

o Differentiatie mogelijk (uitdagen/ondersteuning) 

o Indeling bepaald door klasteam (Diataal, BaSO-fiche…) 
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o 2u ‘PROJECT’ (naam van dit ‘vak’ wordt nog gekozen) 
Doel = verkenning van de 8 domeinen vanuit een onderzoeksvraag. De 8 
domeinen verkennen de uiteindelijke studierichtingen die men kan kiezen in de 2e 
en 3e graad. Enkele kenmerken van dit ‘vak’ zijn: 

 Leraar als coach (geen echte punten) 
 Vertrekkend vanuit een onderzoeksvraag  

(LD in leerplan Mens en samenleving) 
 Vooral gericht op proces 
 Klassikale instructiemomenten beperken 
 Inspelend op interesses of talenten van lln 
 Horizon verruimend  
 Creativiteit in de breedste zin van het woord 
 Probleemoplossend denken activeren 
 Input van de lln 

 Klasdoorbrekend in 1A (dag zonder excursies/CLB…) 

 Gevarieerd aanbod 
 Focus op: Ontdekken van interesses / Ontwikkelen van talenten 
 Feedback als krachtig leermiddel 

Geen cijfers 
 2u/week (50 lesuren) 
 5 modules per jaar/lln (5 weken per cyclus, 10 u per cyclus) 

 

5.3 Basisopties 2de jaar 
 Aanbod Latijn wordt geschrapt op onze school 

 2A, leerling kiest één van onderstaande basisopties 

 Economie en organisatie 

 Maatschappij en welzijn 

 Moderne talen en wetenschappen 

 2B, onderstaande basisopties worden aangeboden 

 Economie en organisatie 

 Maatschappij en welzijn 

 

6 Leerlingenaantal 

 Evolutie 
4/12/2017: 716 lln 
4/12/2018: 735 lln 

 Volzet verklaringen 
o 2B 
o 2de graad Office & Retail 
o 3de graad Office & Retail 
o Aantal studierichtingen bijna volzet vanuit gemaakte keuzes op 1/9/2018 
o De ene leerling in 3BE is gestopt. De lkr wordt nu nog ingeschakeld in ICT/ 

overschakeling naar Smartschool. 
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7 Opendeurdag 

Verschuiving van de opendeurdag naar 16 maart 2019 owv inschrijvingsdecreet. SAT zal ook 
mee instappen (zoals alle scholen van de scholengemeenschap) in het elektronisch 
inschrijvingssysteem om geen ‘zorgschool’ te worden, maar een ‘zorgende’ school te blijven. 
Als we niet instappen, mag je als school geen enkele lln weigeren. Aanmeldingen starten de 
eerste week voor de paasvakantie tem de eerste week na de paasvakantie. Vandaar dat de 
opendeurdag voor deze aanmeldingsperiode moet plaats vinden. 

 

8 Varia 

 

 Toekomst (begin jaren ’20): opening van een middenschool (1e graad) in Veltem (+/- 120 
lln). Tildonk en DB Haacht zijn hier geen voorstander van vermits veel van onze lln van 
deze regio afkomstig zijn.  

 

 MOS (Milieuzorg Op School) werkgroep is in overleg met gemeente Haacht ivm zwerfvuil in 
de schoolomgeving (overleg tussen bewoners van Eikeblok en de lln/lkr van de school; 
peuken op de grond in de omgeving van de schoolpoort: peukenpaal een optie of lokt dit 
net uit tot rookgedrag?) 

 

 Vraag van directie naar vergaderlokaal in gemeentehuis. Vraag vanuit de school of we hier 
ook gebruik van kunnen maken. Huurprijzen zijn te vinden op de website.  

 

 Bouw werkzaamheden: stand van zaken 

o Restauratie van de serre + van de vijver volgt in de toekomst 

o Feestzaal: officiële opening eind febr/maart (van de eerste fase) 

 Parket + verlichting moet nog geplaatst worden. 

 In fase twee volgen de muurschilderingen, tribune en faillances  

o Speelplaats wordt na de werken in de feestzaal ook opnieuw aangelegd.  

 

 Keldergat naar de Engelenburcht: vraag om dit steeds te sluiten met ijzeren luik owv 
veiligheid.  

 

9 Volgende vergadering 

28 mei 2019 


