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Datum en tijdstip 18 mei 2015 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen, Raf Broeckhoven 
Ouders: Ann Van Essche, Pascale Helderweirt, Myriam Van der Auwera 
Leerlingen: Patrick De Wit (leerlingbegeleider), Stefan De Raedemae-
ker, Jonas De Clercq, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Ria Van Oevelen-
Vandenbroeke, Mario Baeck 
Delegatie schoolbestuur: / 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Jo De Boeck 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
 
1. Kennisname ontslag vertegenwoordiger lokale gemeenschap 
 
De voorzitter deelt mee dat Ria Van Oevelen – Vandenbroeke ontslag neemt uit de school-
raad als lid van de geleding van de lokale gemeenschap omdat ze op 5 mei door de Algemene 
Vergadering werd aangesteld als lid van de raad van bestuur van de school. 
 
2. Goedkeuring van het verslag van 5 maart 2015 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Opvolging van het verslag 
 
- Prioriteiten bij de aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2015-2016: De 

functies waarvoor de Inrichtende Macht een voorafname doet uit het lestijdenpakket wer-
den alfabetisch gerangschikt. Het proces-verbaal wordt door de aanwezigen ondertekend.  

 
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement 
 
Vermits er een vacature is in de geleding van de lokale gemeenschap, moet de procedure tot 
coöptatie opgestart worden. Eerst dient echter het huishoudelijk reglement nog formeel goed-
gekeurd te worden. 
De ouders geven aan nog steeds niet akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement. Vol-
gende punten zouden ze willen veranderd zien omdat ze niet zouden stroken met het partici-
patiedecreet. 
2.2. De mandaten gelden in principe voor 4 jaar. Er kan opgenomen worden dat ze jaarlijks 
herbevestigd worden. 
2.4 Bij het vierde bolletje telkens toevoegen ‘of diens partner’ vanwege mogelijke belangen-
vermenging. 
2.5 Wanneer een lid van de oudergeleding zijn mandaat beëindigt en er geen plaatsvervan-
gers zijn, dan moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden. 
Bijlage met de installatieprocedure: Het coöpteren van nieuwe leden voor de lokale gemeen-
schap dient te gebeuren bij consensus. 
 
De voorzitter verdaagt dit punt naar de volgende vergadering. Hij vraagt intussen aan de al-
gemeen directeur om te bekijken of deze opmerkingen kunnen doorgevoerd worden. 

 
 

 

Verslag  

Schoolraad 
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Zolang er geen akkoord is ivm het huishoudelijk reglement kan er ook geen nieuw lid van de 
lokale gemeenschap gecoöpteerd worden. 
 
5. Enkele belangrijke data voor volgend schooljaar 
 
13 september 2015: open monumentendag 
9 oktober 2015: pedagogische studiedag 
25 januari 2016: vrije dag 
10 maart 2016: inschrijvingen broers en zussen 
16 april 2016: opendeurdag met inschrijvingen 
 
6. Vergaderdata schoolraad volgend schooljaar 
 
Donderdag 1 oktober 2015 
Maandag 11 januari 2016 
Woensdag 2 maart 2016 
Donderdag 23 mei 2016 
 
7. Nascholingsplan 
 
W. Wens licht het nascholingsplan toe dat vooraf aan de leden van de schoolraad werd be-
zorgd. 
 
Bij het opstellen van het nascholingsplan werd er in eerste instantie gekeken waar er behoefte 
aan is. Het strategisch plan van de school heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ander-
zijds zijn er ook andere prioriteiten die gelden waar de school moet aan voldoen, zoals bv. het 
M-decreet. 
Verder wordt er vanaf volgend schooljaar gewerkt in klasteams ipv met klastitularissen. Ook 
voor deze wijzigende rol voor leerkrachten is er aandacht in het nascholingsplan. We proberen 
er ook voor te zorgen dat mensen de nodige skills kunnen opdoen mbt het werken met digitale 
tools. Er is ook aandacht voor nascholingen in het kader van de persoonlijke ontwikkeling zo-
als bv. vanuit een functioneringsgesprek zou kunnen blijken. 
Naar starters toe is er ook een specifiek traject uitgetekend. Verder is er nog ondersteuning 
voor mensen die in specifieke functies zitten zoals bv. leerlingbegeleiders alsook de leden van 
het beleidsteam. 
 
Het personeel kaart aan dat de vervoerskosten bij nascholingen hoog kunnen oplopen. Ze 
vragen waarom deze niet vergoed worden. 
De algemeen directeur legt uit dat dit een beslissing is die vroeger werd genomen. Het budget 
dat de school krijgt voor nascholing is beperkt. Als ook de vervoerskosten nog mee in rekening 
moeten worden gebracht, dan neemt dit veel weg uit het budget in verhouding tot het aantal 
nascholingen. De algemeen directeur neemt de bezorgdheid wel mee. 
 
De ouders vragen of de leerkrachten verzekerd zijn als ze op nascholing gaan. 
De algemeen directeur bevestigt dat dat het geval is op voorwaarde dat de school op de hoog-
te is. 
 
De ouders suggereren om zoveel mogelijk opleidingen op school te organiseren om de ver-
voerskosten te drukken.  
De algemeen directeur licht toe dat dit al regelmatig gebeurt. Voor sommige opleidingen is er 
echter een specifieke omgeving nodig, en kan het niet op school doorgaan. 
 
Het personeel licht verder nog toe dat ze de kennis die ze opdoen tijdens nascholingen ook 
delen met de collega’s zodat het niet nodig is om met meerdere collega’s eenzelfde nascho-
ling te volgen.  
 
8. Definitieve versie schoolgids 
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De geledingen vragen om volgend schooljaar de eerste versie van de schoolgids nog vroeger 
te bezorgen. De algemeen directeur bekijkt wat haalbaar is. 
 
Nog aan te passen: 
- Opmaak inhoudstafel: inspringing en punt na cijfers 
- Bermuda’s: zijn vanaf september ook toegestaan voor meisjes, maar het is een unisex 

model. Er komt geen apart meisjesmodel. Er mag ook geen lange broek tot bermuda inge-
kort worden. 

- p.6 emailadres van secretariaat 3de graad: opmaak is anders  
- Contactgevens nieuwe voorzitter ORA: Pascale Helderweirt geeft dit zo snel mogelijk door. 
- Schoolbestuur: toevoegen namen (Ria Vandenbroeke en Piet Boes). 
 
Bemerkingen/vragen: 
Ouders 
- p.9 overeenkomst met CLB: Werd dit ooit besproken op de schoolraad? Kan dit als bijlage 

aan de schoolgids toegevoegd worden?  
De algemeen directeur licht toe dat deze overeenkomst pas opnieuw op de schoolraad 
wordt besproken als ze gewijzigd wordt. Het is niet de bedoeling om dit bij te voegen bij de 
schoolgids. 

 
Volgende opmerkingen werden niet aangepast: 
Ouders 
- p. 9 en 39 betreffende het feit dat het CLB de ouders van een kind van 12 jaar niet inlicht. 

De ouders vragen of het mogelijk is om de ouders op de hoogte te brengen indien de 
school zelf een kind doorverwijst naar het CLB, zonder hen daarom noodzakelijk ook in-
houdelijke informatie te geven. 
De algemeen directeur zal bij het CLB informeren of dit kan en indien ja, in welke gevallen.  
Het personeel waarschuwt dat het in sommige gevallen beter is dat de ouders niet worden 
ingelicht, bv. wanneer het te maken heeft met een moeilijke thuissituatie. 

- afronding prijzen cafetaria: De huidige prijsweergave wordt behouden. 
- Topjes en t-shirts – wat zichtbaar is moet wit zijn: De huidige tekst wordt behouden om 

geen discussies te krijgen over het feit of blouses doorschijnend zijn.  
 
PRA 
- Vraag voor ‘volledig zwarte schoenen’: Er zijn niet zoveel volledig zwarte schoenen. Voor 

de controle zou het wel makkelijker zijn, maar we willen het niet nog extremer maken dan 
het nu is, ook rekening houdend met feit dat het uniform een rol kan spelen bij een dalend 
leerlingenaantal. Witte tippen mogen uiteraard nog steeds niet. Mogelijk zijn de regels ivm 
de schoenen te herbekijken op het moment dat we het hele uniform terug in ogenschouw 
nemen. 

- p.24 ‘in geval van twijfel beslist de GD’ – waarom werd dit geschrapt? 
De directie wil vermijden dat er al te veel leerlingen naar de graaddirecteur worden door-
gestuurd.  

- p. 33 en 34 schrappen ‘dat school niet verantwoordelijk is’: werd geschrapt omdat het strikt 
juridisch niet kan dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor iets wat je in bezit neemt.  

- p.37 Leerhuis: voor meer expliciete uitleg wordt er verwezen naar het leerhuisreglement. 
- p.46: formulering rond het opvragen/inzien van examens: het tekstvoorstel van de leer-

krachten strookt niet helemaal met de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur en kan 
daarom zo niet in de schoolgids.  
De vakleerkrachten willen graag geïnformeerd worden als er examens worden opgevraagd 
zodat ze weten welke vragen circuleren. De graaddirecteurs willen graag de werkwijze die 
de leerkrachten voorstellen, toepassen (waarbij ouders/leerlingen en leerkrachten een ge-
sprek aangaan). De school tracht zoveel mogelijk te vermijden dat ouders een kopie van 
het examen opvragen. 

- Roken door leerlingen in de Bosstraat: De directie vindt het moeilijk om hiervan iets in de 
schoolgids te zetten vermits het slaat op iets dat zich buiten het schooldomein afspeelt. De 
leerlingbegeleider vraagt om het eventueel op te nemen als een vorm van sensibilisering. 
De algemeen directeur bekijkt of er toch een vorm van formulering kan gevonden worden. 
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Leerlingen 
- 5.7: door de werken gaat misschien de bussituatie in de Bosstraat wijzigen. 

De algemeen directeur geeft aan dat nog niet gekend hoe dit precies gaat wijzigen. Zodra 
dit duidelijk is, zal er gecommuniceerd worden.  

 
9. Varia 
 
- De leerlingen vragen hoe ver het staat met het branddetectiesysteem. 

De algemeen directeur licht toe dat men hier vermoedelijk nog dit schooljaar aan begint. 
De aannemer werd aangesteld. Om te vermijden dat er te veel hinder is, zullen de werken 
zoveel mogelijk buiten de schooluren gebeuren. Het einde van de werken is voorzien voor 
eind 2015. 

 
- De ouders geven een korte evaluatie van de opendeurdag: 

 Sommige ouders vonden het spijtig dat ze bepaalde lokalen niet te zien kregen. Ouders 
hadden ook graag de fietsenstalling, de speelplaats, enz. gezien. De ouders vragen waar-
op de keuze van de lokalen gebaseerd is. De ouders stellen ook voor om de leerlingen het 
traject te laten afleggen dat ze de eerste schooldag moeten doen (vanaf de ingang van de 
school). Op die manier kan de leerling zijn drempelvrees al wat overwinnen. 
De algemeen directeur licht toe dat de speelplaats van de eerste graad terug zal opgeno-
men worden in het traject van zodra de werken daar afgerond zijn. Verder is het de bedoe-
ling om bij de opendeurdag een specifiek traject te doorlopen langs plaatsen waar zaken 
getoond en toegelicht worden. Het is niet onze bedoeling om heel de school te laten zien.  
Het concept van de opendeurdag is geënt op gesprekken met leerkrachten over wat ou-
ders en leerlingen willen.  
De algemeen directeur neemt het voorstel mbt het traject van de eerste schooldag (vanaf 
de juiste ingang van de school - afhankelijk van bus of fiets) wel mee. 

 

 De ouders vragen om voortaan een zaal te voorzien waar mensen kunnen wachten en iets 
kunnen drinken.  
Dit zal naar volgend jaar toe zeker voorzien worden. 

 
- De lokale gemeenschap vraagt hoe de inschrijvingen lopen en of er al zicht is op de impli-

caties van het M-decreet. 
Momenteel zijn er meer leerlingen dan vorig jaar in zowat alle richtingen, behalve BEC. 
Wellicht zitten daar wel wat dubbele inschrijvingen bij. Voorlopig zien we ook weinig in-
vloed van het M-decreet. 

 
De voorzitter bedankt de leerlingen die de school eind dit schooljaar verlaten en wenst hen 
alle succes toe in hun verdere schoolloopbaan. 
Bij de geleding van de ouders wordt mogelijk Pascale Helderweirt volgend jaar vervangen 
door de nieuwe voorzitter van de ORA. 
Ten slotte nemen we ook afscheid van Ria Van Oevelen-Vandenbroeke als lid van de lokale 
gemeenschap. 
 

 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op 1 oktober 2015 om 20u in 
lokaal 5101. 


