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Datum en tijdstip 25 april 2016 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen, Patrick De Wit 
Ouders: Jan Daems 
Leerlingen: Kristof Alaerts (leerlingbegeleider), Lieze Schietecatte, Ma-
riska Van de Sompele, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Gery Mertens 
Delegatie schoolbestuur: Piet Boes, Christoffel Waelkens 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Mario Baeck, Ria Vandenbroeke, Pascale Helderweirt, Filip Horemans 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 11 januari 2016 
 
- Opvolging verslag - Opmerking ivm M-decreet (p.1): De personeelsdelegatie vraagt om in het 
verslag op te nemen dat de bemerking van het personeelslid rechtstreeks aan de directie werd 
bezorgd, en dus niet via de personeelsdelegatie werd aangebracht. 
 
2. Aanpassingen aan de schoolgids 
 
De opmerkingen van de leerlingenraad en van de personeelsdelegatie werden op voorhand aan 
de leden van de schoolraad bezorgd. Ze worden tijdens de vergadering gezamenlijk overlopen. 
 
Vanuit de ouderraad werden er geen opmerkingen bezorgd. 
 
4.3: Het hoofd administratie is niet langer verantwoordelijk voor het onderhoudspersoneel maar 
wel voor de veiligheid. Het hoofd patrimonium is nu verantwoordelijk voor het onderhoudsper-
soneel. Dit werd zo aangepast in de schoolgids. 
 
4.4 : ‘Het onderwijzend en het ondersteunend personeel’ zal opgesplitst worden in ‘4.4 Het on-
derwijzend personeel’ en 4.5 ‘Het ondersteunend personeel’. 
 
5.12: ‘en het park’ wordt tweemaal toegevoegd in de tekst. 
 
5.14: Waarom is de prijs van een kleurenkopie (0,15 euro) duurder dan de prijs voor een kleu-
renprint (0,12 euro)? 
De AD licht toe dat dit altijd al zo was. De prijs van een kleurenkopie zakt wel van 0,20 euro 
naar 0,15 euro omdat er werd overgeschakeld naar nieuwe copiers. We blijven er naar streven 
om de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te drukken. Kleurenkopieën zijn echter altijd al 
duurder geweest dan prints omdat de machines die hiervoor gebruikt worden verschillend zijn.   
 
5.16.1.2. Volgende tekstaanpassing wordt goedgekeurd: ‘Hoofddeksels: zijn enkel toegelaten 
in uniformkleuren en worden alleen buiten het schoolgebouw gedragen.’ 
 
5.24: ‘https://’ wordt weggelaten. 
 
6.1.2.  
- ‘door hun klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad’ wordt: ‘Deze biedt leerlingen een 
mooie kans om verschillende activiteiten mee te organiseren en om alle leerlingen te vertegen-
woordigen.’ 
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- ‘Klasverantwoordelijke worden, zorgen voor de communicatie tussen alle vertegenwoordigers, 
voorzitter of secretaris zijn van de leerlingen: het zijn elementen waardoor leerlingen de kans 
krijgen om echte verantwoordelijkheid op te nemen, om de stem van de leerlingen hoorbaar te 
maken’ wordt ‘Bovendien krijgen leerlingen zo de kans om echte verantwoordelijkheid op te 
nemen en om de stem van de leerlingen hoorbaar te maken.’ 
- ‘sportkern’ wordt weggelaten, ‘funteam’ wordt toegevoegd. 
- ‘schoolkwis’ wordt vervangen door ‘dikke truiendag’ of ‘lesmarathon’. 
- Er wordt toegevoegd dat er 1 leerlingenraad is die opgesplitst is in 2 groepen. 
 
6.2.1. ‘klasleerkracht’ wordt ‘leerkracht’ 
 
6.3.4. ‘wij’ wordt vervangen door ‘de school’. Hiermee wordt bedoeld: iedereen werkzaam in de 
school.  
 
6.4.1.: ‘ouder’ wordt ‘ouder(s)’ 
 
6.4.4.: dubbelpunt en bolletje worden toegevoegd 
 
6.5.1.:  
- ‘We vragen stiptheid…’ wordt ‘We staan op stiptheid…’ 
- De zin ‘De school gebruikt hiervoor een puntensysteem waarbij 50% nipt voldoende is.’ blijft 
geschrapt.  
De AD licht toe dat een combinatie van elementen maakt dat we deze zin beter weglaten: de 
wetgever veronderstelt dat resultaten worden geïnterpreteerd door leerkrachten tijdens klassen-
raden. Cijfers zijn in dat opzicht niet alles. Bovendien zijn de zaken nog minder zwart-wit gewor-
den door het M-decreet. In specifieke vakken wordt ook het behalen van bepaalde leerdoelen 
op een andere manier geëvalueerd dan door het geven van punten.  
Deze zin behouden zou dus niet correct meer zijn. 
 
6.5.2.:  
- De zin ‘Het jaarwerk start in het begin van het jaar en wordt tussentijds aangevuld tot op het 
einde van het schooljaar’ blijft geschrapt.  
De AD licht toe dat er opnieuw wordt geopteerd voor een systeem waarbij het jaarwerk wordt 
afgesloten op het einde van het trimester/semester (dus wanneer de leerling syntheseproeven 
heeft) omdat het vorige systeem voor bepaalde vakken in sommige situaties een vertekend 
beeld gaf.  
- De leerkrachten vragen of er geen verduidelijking moet komen rond de verschillende vormen 
van evaluatie (permanente, gespreide, periodieke,…). 
De AD licht toe dat dit in de loop van volgend schooljaar zal gebeuren. Het is hierbij de bedoeling 
om voor iedereen te verduidelijken waar elke evaluatievorm voor staat. Zo wordt er momenteel 
zogezegd bij sommige vakken gewerkt met permanente evaluatie, terwijl het eigenlijk over ge-
spreide evaluatie gaat.  
 
6.6.2.: De leerlingen vragen zich af of de puntenverdeling klopt voor de tweede graad. Ze stellen 
voor om eventueel een zinnetje toe te voegen dat de situatie verduidelijkt ivm de syntheseproe-
ven in de tweede graad. 
De AD licht toe dat de puntenverdeling naar volgend schooljaar zal wijzigen. De syntheseproe-
ven in de tweede graad worden uiteraard wel behouden. 
De AD vraagt de exacte toelichting hieromtrent na bij de graaddirecteurs en informeert de leden 
van de schoolraad hier verder over via mail. 
 
6.7.2.: ‘illegale drugs’ wordt ‘drugs’  
 
7.5.:  
- De verwijzing naar videocassettes en walkmans wordt geüpdatet.  
- ‘DVD’s, walkmans en MP3-spelers blijven thuis: een gezellige babbel onderweg kan ook leuk 
zijn en bevordert de groepssfeer’.  
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De leerkrachten geven aan dat dit moeilijk te controleren is. Bovendien zorgt het gebruik ervan 
ook niet voor overlast. Wel is het de bedoeling dat de leerlingen deze zaken afzetten op het 
moment dat de leerkracht uitleg geeft in de bus. 
De tekst wordt behouden maar er wordt toegevoegd dat er onderling met de betrokken leer-
krachten wel afspraken kunnen gemaakt worden om toch bepaalde zaken mee te nemen. Dit 
kan dan in een aparte brief aan de ouders gecommuniceerd worden. Vooral voor langere bus-
reizen is dit interessant.  
Het stukje over leerkrachten als smaakmakers wordt weggelaten.  
 
8.7.1.: Het stukje rond het nemen van gerichte en niet-gerichte foto’s werd geschrapt op aanra-
den van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Er staat wel in de schoolgids dat bezwaar telkens aan 
de school kan worden gemeld. In de praktijk moet je bij een gerichte foto toestemming vragen 
aan de ouders, maar dat moet niet specifiek in het schoolreglement vermeld worden.  
 
In het kader van de privacywetgeving vragen de leerlingen zich af of de namen van de leden 
van de schoolraad zomaar op de website mogen vermeld worden. 
De schoolraad is een wettelijk orgaan en in het kader van de openbaarheid van bestuur moet 
duidelijk zijn wie daar in zit. Uiteraard betekent dit niet dat adressen en telefoonnummers moe-
ten toegevoegd worden, wat wij dan ook niet doen. 
 
10: Het algemeen noodnummer voor hulpdiensten wordt gewijzigd in 112. 
 
Algemeen: Vraag naar consequent gebruik van u- of jij-vorm: Alles zal aangepast worden naar 
de u-vorm omdat het meestal de ouders zijn die het schoolreglement lezen.  
 
De leerkrachten vragen tenslotte om in de schoolgids een tekstje op te nemen over het roken 
in de Bosstraat. De AD stemt hiermee in. Er werd hierover al advies gevraagd aan Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen.  Er zal opgenomen worden dat er tussen 8u en 17u niet mag gerookt 
worden in de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten. Alhoewel dit niet voor iedereen 
afdwingbaar is, geeft dit de leerkrachten en andere personeelsleden van de school een extra 
argument om leerlingen aan te spreken.  
Er zal begin volgend schooljaar hierover ook een bericht verschijnen in de memo. 
 
De leerlingen vragen wanneer de bijlagen met een overzicht van de kosten worden aangepast 
en waarom er niet in alle bijlagen met dezelfde schooljaren wordt gewerkt.  
De AD licht toe dat de kosten pas helemaal op het einde kunnen toegevoegd worden wanneer 
we hierop volledig zicht hebben. De recentste info waarover we beschikken op het moment dat 
de schoolgids gedrukt wordt, wordt gebruikt. 
 
3. Varia 
 
- De ouders laten weten dat ze heel veel positieve reacties ontvingen over de opendeurdag. De 
organisatie was zeer professioneel en ook voor de bijdragen van leerkrachten en leerlingen 
waren er niets dan lovende commentaren. 
 
- De inrichtende macht is van mening dat hetzelfde kan gezegd worden over de academische 
zitting naar aanleiding van de viering van 175 jaar Ursulinen. Een vlekkeloze organisatie en zeer 
hoogstaand gebracht. 
 
 
 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op 23 mei 2016 om 20u in lo-
kaal 5101. 


