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Datum en tijdstip 23 mei 2016 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen, Patrick De Wit 
Ouders: Filip Horemans 
Leerlingen: Eef De Houwer (leerlingbegeleider), Mariska Van de Som-
pele, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Gery Mertens 
Delegatie schoolbestuur: Piet Boes, Ria Vandenbroeke 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Mario Baeck, Jan Daems, Christoffel Waelkens, Pascale Helderweirt, 
Lieze Schietecatte 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 25 april 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Bespreking definitieve versie schoolgids 
 

- Puntenverdeling over de verschillende trimesters voor de 2de en 3de graad: Er zal op 
vraag van de leerlingenraad een zinnetje toegevoegd worden, namelijk ‘Meer informatie 
hierover vindt u in de leeswijzer bij het rapport.’ De tabel met de puntenverdeling zal dan 
ook opgenomen worden in de leeswijzer bij het rapport. 

- p. 39 bovenaan: inspringen bolletjes aanpassen 
 

Verder is de schoolgids voor alle geledingen ok. 
 
3. Invoering digitale agenda 
 
De delegatie van het personeel vraagt wanneer hierover gecommuniceerd zal worden naar alle 
betrokkenen. Ze wijst erop dat ouders er zich van bewust moeten zijn dat kinderen thuis dus 
nog meer de computer gaan nodig hebben. 
 
De algemeen directeur licht toe dat er eind augustus/begin september over gecommuniceerd 
zal worden aan de leerlingen en ouders. De digitale agenda wordt immers pas ingevoerd vanaf 
januari 2017. Er werd gekozen om de invoering niet per 1 september te laten gebeuren om de 
leerkrachten niet extra te belasten in een periode die zowiezo voor hen al erg druk is. Leerkrach-
ten die willen kunnen het gebruik van de digitale agenda wel al uitproberen vanaf september. 
Tijdens dit schooljaar liep er trouwens ook al een proefproject in enkele klassen.  
Enkele jaren geleden liep er ook al een proefproject maar toen werd er voor gekozen om de 
digitale agenda nog niet te implementeren. Intussen is dat in de meeste scholen wel al het geval 
en we krijgen dan ook geregeld verwonderde vragen hiervoor van nieuwe leerlingen en hun 
ouders. Intussen zijn er ook een aantal bijkomende randvoorwaarden vervuld zoals de koppe-
ling met de digitale jaarplanmodule, een grotere gebruiksvriendelijkheid, enz. Vermits de meeste 
problemen die 5 jaar geleden werden gesignaleerd inmiddels verdwenen zijn, kunnen we nu 
dan ook overstappen op een digitale agenda.  
De leerlingen beschikken volgend schooljaar nog wel over een papieren agenda, maar vanaf 
januari is de digitale agenda de te gebruiken tool en dient de papieren agenda enkel nog voor 
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planning door leerlingen en communicatie tussen school en ouders. Volgend schooljaar zal be-
keken worden hoe die papieren planningsagenda eventueel moet aangepast worden en of die 
behouden moet blijven. 
 
De leerlingen vragen of er bv. ‘s avonds nog een toets kan ‘verschijnen’ tegen de volgende dag. 
 
De algemeen directeur licht toe dat er een handleiding gemaakt is voor de leerkrachten met tips 
en ideeën. Toetsen moeten eerst altijd rechtstreeks aan de leerlingen aangekondigd worden in 
de klas en mogen dus niet zomaar in de digitale agenda gezet worden.  
 
De ouders vragen of iedereen thuis wel over een PC beschikt.  
De algemeen directeur licht toe dat dit 5 jaar geleden al in grote mate het geval was en dus nu 
nog meer. Leerlingen die thuis niet over een computer beschikken, kunnen op school altijd de 
digitale agenda raadplegen, indien nodig kan die zelfs afgeprint worden. 
 
De lokale gemeenschap suggereert om de modaliteiten ivm het gebruik van Smartschool in het 
schoolreglement op te nemen om bv. te vermijden dat er ’s avonds nog een extra taak wordt op 
gezet tegen volgende dag. 
 
De leerlingen vragen of ze een melding kunnen krijgen als er iets nieuw wordt opgezet.  
Via de gsm zou dit mogelijk zijn. De datum van ingave en de deadline van taken/toetsen is ook 
steeds zichtbaar. Maar de algemeen directeur benadrukt dat het belangrijk blijft om zaken in de 
klas rechtstreeks met de leerlingen af te spreken. 
 
De inrichtende macht suggereert om eventueel te bekijken of er toch ook geen planning in kan 
gemaakt worden door de leerlingen. 
 
De algemeen directeur licht toe dat dit op zich mogelijk is, maar weinig scholen maken er op die 
manier gebruik van. We gaan volgend schooljaar bekijken hoe we hiermee vanaf het schooljaar 
nadien best omgaan. 
 
4. Zelfevaluatie GOK 
 
De algemeen directeur geeft de volgende toelichting.  
 
GOK staat voor gelijke onderwijskansen. 
Het gaat telkens om een driejarige cyclus waarbij er aan scholen bepaalde extra middelen wor-
den gegeven om leerlingen die minder onderwijskansen hebben te helpen. 
Er dienen dan bepaalde thema’s gekozen te worden waarrond de school actief gaat werken. 
Onze school koos in 2014 als thema’s: 

- preventie en remediëring 
- doorstroming en oriëntering 

 
Preventie en remediëring: 
Hierbij wordt er vooral aandacht besteed aan de brede basiszorg zoals gevraagd vanuit het M-
decreet. Leerkrachten gaan een krachtige leeromgeving aanbieden voor alle leerlingen. Er werd 
hiervoor een werkgroep opgericht. Een van de resultaten hiervan was het opstellen van een 
klasovereenkomst voor het eerste jaar en het reduceren van het aantal samenwerkingsplannen. 
De leerkrachten kregen ook heel wat tips van de zorgcoördinatoren. De handelingsgerichte 
klassenraden werden ingevoerd. En de rapportcommentaren werden positiever. 
In de toekomst is het de bedoeling om het leerlingvolgsysteem nog verder te optimaliseren, de  
vakdossiers verder uit te bouwen en de leerlingen uit 1SO te bevragen nav de klasovereen-
komst. 
 
Doorstroming en oriëntering: 
Hierbij is het de bedoeling om leerlingen beter te begeleiden bij het maken van de juiste studie-
keuze. De keuzebrochures werden herwerkt.  
In BSO werd er overgeschakeld naar permanente evaluatie. 
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Voor startende leerkrachten werd er een specifiek traject uitgewerkt om de keuze- en oriënte-
ringsprocedure duidelijk te maken. 
In de toekomst gaan we nagaan of deze veranderingen hebben geleid tot een betere doorstro-
ming en een betere oriëntering. 
 
5. Prioriteiten bij de aanwending van het lestijdenpakket 
 
De algemeen directeur overloopt de verschillende criteria. 
 
De delegatie van het personeel vraagt om bv. inzake coördinatietaken jaarlijks goed na te gaan 
welke taken nog effectief nodig zijn en welke niet. 
De algemeen directeur licht toe dat dit jaarlijks gebeurt en besproken wordt op het LOC. 
 
Er zijn verder geen bemerkingen bij het document. 
 
6. Nascholingsplan 
 
De algemeen directeur overloopt het nascholingsplan en de prioriteiten hierin. Hij geeft aan dat 
de school zoveel mogelijk tracht in te zetten op nascholingen in groep. Dit is efficiënter en zorgt 
ook voor meer gedragenheid. 
Verder is het de bedoeling om vanaf volgend schooljaar meer functioneringsgesprekken te doen 
en ook nascholing in het kader daarvan is voorzien. 
De school krijgt een budget van de overheid voor nascholing. Dit wordt echter niet gehanteerd 
als limiet. De school vindt professionalisering van iedereen in de school belangrijk en het totaal 
beschikbare budget mag daarin geen te bepalende factor zijn. Uiteraard wordt er wel gekeken 
naar de prioriteiten in het nascholingsplan.  
 
De delegatie van het personeel vraagt wat pop-gesprekken zijn.  
De algemeen directeur licht toe dat pop staat voor persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit heeft de 
bedoeling om als klasteam samen met de leerling te bespreken hoe de persoonlijke ontwikkeling 
van de leerling er zou kunnen uitzien. Dit is nog niet structureel ingevoerd al doen sommige 
klasteams dat al wel. De huidige leerlingencontacten zijn er wel al een voorloper van. 
 
Er zijn verder geen bemerkingen bij het nascholingsplan. 
 
7. Verandering in studie-aanbod naar volgend jaar toe 
 
Volgend jaar richten we BEC terug in in het eerste jaar. We hebben hiervoor al enkele inschrij-
vingen. 
Volgend jaar hebben we voor het eerst STEM in het 3de jaar. 
We zullen dan ook voor het eerst STEM@school hebben in het 4de jaar (in de richting weten-
schappen). 
Normaal gesproken zal er ook een 7 kantoor zijn.  
 
8. Enkele data volgend schooljaar 
 
Open monumentendag: 11 september 
Pedagogische studiedag: 7 oktober 
Vrije dag: 30 januari 
SUI-kwis: 11 maart 
Opendeurdag: 22 april 
 
9. Vergaderdata SRA volgend schooljaar 
 
Donderdag 20/10 
Dinsdag 24/1 
Donderdag 27/4 
Maandag 29/5 
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10. Varia 
 

- Samenstelling schoolraad volgend schooljaar: Bij de leerlingen en leerkrachten zijn er 
wellicht geen wijzigingen. Bij de ouders is er mogelijk 1 wijziging. 
 
 

 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op donderdag 20 oktober 2016 
om 20u in lokaal 5101. 


