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Datum en tijdstip 4 mei 2017 – 20.00u 

 Personeel: Frieda Buijs, Patrick De Wit, Stefan Verheyen 
Ouders: Jan Daems 
Leerlingen: Kristof Alaerts (leerlingbegeleider), Vincent Lenaerts, Mathieu 
Seutin, Mariska Van de Sompele 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Gery Mertens 
Delegatie schoolbestuur: Ria Vandenbroeke, Piet Boes 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Mario Baeck, Filip Horemans, Céline Van Den Langenbergh, Christoffel 
Waelkens 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
Vermits Patrick Weckesser uittredend voorzitter is en er een nieuwe schoolraad moet worden 
samengesteld, zit de algemeen directeur de vergadering voor totdat er een nieuwe voorzitter is 
aangeduid. 
 
1. Bevestiging van de leden van de schoolraad  
 
Volgende vertegenwoordigers zetelen in de nieuwe schoolraad. 

- Personeel: De samenstelling van de nieuwe PRA is nog niet gefinaliseerd. Daarom weten we 

nog niet welke leerkrachten voortaan in de schoolraad zullen zetelen.  

- Ouders: Jan Daems blijft zeker lid van de schoolraad. Verder is het nog onduidelijk wie er na-

mens de ouders in de schoolraad zal zetelen.  

- Leerlingen: Mariska Van de Sompele blijft zeker lid van de schoolraad. Voor de verdere ver-

tegenwoordiging van de leerlingen wachten we het nieuwe schooljaar af.  

 
2. Coöptatie van de geleding van de lokale gemeenschap 
 
Zowel de leerlingen, de ouders als het personeel wensen volgende leden van de lokale ge-
meenschap te coöpteren: 
Patrick Weckesser 
Mario Baeck 
Gery Mertens 
 
Deze leden worden dan ook gecoöpteerd. 
 
3. Aanstelling voorzitter en secretaris 
 
Vermits er maar 1 kandidaat-secretaris is, wordt Inge De Winter opnieuw aangesteld als se-

cretaris. 

 

Vermits er maar 1 kandiaat-voorzitter is, wordt Patrick Weckesser opnieuw aangesteld als 

voorzitter. 

 

De nieuwe voorzitter neemt hierop de leiding van de vergadering over.  
 
 

 
 

 

Verslag  

Schoolraad 
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4. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige schoolraad 
 
- Tekst ivm evaluatie taaltaken in de schoolgids: wordt besproken bij agendapunt 6. 
 
- Verkoop tweedehands rekentoestellen: Dit zal volgend schooljaar in voege gaan. De zesde-
jaars geven op het einde van het schooljaar de nodige gegevens door zodat er een lijst kan 
opgemaakt worden die dan ook geregeld moet geüpdatet worden. 
 
5. Heroprichting medezeggenschapscollege? 
 
Het is decretaal niet langer verplicht om een medezeggenschapscollege op te richten tenzij 1 
van de betrokken scholen uit de scholengemeenschap dit uitdrukkelijk vraagt.  
Het personeel is voorstander om een medezeggenschapscollege op te richten omdat het so-
wieso positief is om informatie uit te wisselen. Uiteraard moeten er dan eerst mensen bereid 
gevonden worden om hier in te zetelen. 
De ouders geven aan dat de laatste vergaderingen van het medezeggenschapscollege niet zo 
interessant waren. Er zitten ook vrij veel ouders in (die niet over alle info beschikken) waardoor 
het een beetje een gesprek onder elkaar wordt en dit enigszins zijn doel voorbij schiet.  
Een nadeel is ook dat onze scholengemeenschap in 2018 zal ophouden te bestaan. 
De IM stelt voor om de vraag te herbekijken op het moment dat er meer duidelijkheid is rond de 
vorming van de nieuwe scholengroepen. Er moet wel nagevraagd worden of de procedure voor 
het oprichten van nieuwe richtingen hierdoor niet bemoeilijkt wordt want de DPCC kijkt wel na 
of dit op het medezeggenschapscollege besproken werd.  
 
Vanuit deze schoolraad wordt niet formeel gevraagd om het medezeggenschapscollege op te 
richten.  
 
6. Bespreking schoolgids 2017-2018 
 
- Ondertekening p. 4: werd veranderd in Wilfried Wens, algemeen directeur Sint-Ursula-Instituut. 
- 4.6: Tekst werd gedeeltelijk aangepast. Het is nog niet geweten of Scolarest onze cateraar 
blijft. 
- 4.7: naam Scolarest weghalen.  
- Rol prefect: staat vermeld bij een nieuw punt 4.4 Het beleidsteam. 
- 5.6: Brommers B/fietsers mogen alleen bij excursies achter de poort van de zwarte weg staan 
omdat ze dan makkelijker wegkunnen als ze bv. later toekomen. Het is niet de bedoeling om 
daar te gaan staan als er geen excursie is. Dan moet immers de overdekte fietsenstalling ge-
bruikt worden. De zwarte weg is een brandweg en moet zoveel mogelijk ‘vrij’ blijven.  
De leerlingen geven aan dat deze regels nog niet helemaal doorgedrongen zijn bij de leerlingen. 
Ze raden aan om de graaddirecteurs deze regels nog eens te laten herhalen bij het begin van 
het schooljaar.  
- 5.7: ‘Mogen alleen nog via de verharde wegen door het park’: dit zal aangepast worden.  
- 5.15:  
* De prijzen werden verwijderd omdat men nog in onderhandeling is met de verschillende cate-
raars. De prijzen zullen voortaan vanaf september op de website vermeld worden. 
* Verwijzing naar de verantwoordelijke van de cafetaria via e-mailadres cafetaria@sui.be. 
* Schoolbadge gebruiken voor boetes Leerhuis: dit kan momenteel niet omdat hier specifieke 
apparatuur voor nodig is. Mogelijk wijzigt ook de cateraar en werkt die met andere systemen.  
Het personeel geeft aan dat het mogelijk niet wettelijk is om als school boetes te innen. Dit zal 
nagevraagd worden.  
- 5.16: 
* 2de handsbeurs ORA: De directie is geen voorstander om dit op te nemen in de schoolgids 
omdat dit nog in volle ontwikkeling is. 
* Er worden geen aparte gegevens vermeld ivm bij wie men terecht kan bij problemen met het 
uniform. Vragen komen binnen via info@sui.be, van waaruit ze naar de betrokken persoon ge-
stuurd worden. Voor het uniform is ook niet 1 persoon verantwoordelijk.  
* Nieuwe uniformstukken: worden nog opgenomen in de schoolgids.  
- 5.16.2 bol 1: (jongens) schrappen 

mailto:cafetaria@sui.be
mailto:info@sui.be
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- 5.18: De directie is geen voorstander om in de schoolgids te vermelden dat het grafisch reken-
toestel ook tweedehands kan gekocht worden. Het is beter om hierover via een andere weg 
concreet over te informeren.  
- 5.21.2.1: Modulaire toetsen, stages, enz. worden bewust niet vermeld want het is niet de be-
doeling om een exhaustieve lijst op te nemen. Uiteraard willen we wel voldoende informatie 
geven zodat mensen begrijpen hoe er geëvalueerd wordt. 
Inzake taaltaken zijn leerkrachten zelf nog aan het ontdekken hoe ze hier best mee omgaan. 
Ook voor taaltaken is het niet de bedoeling om alles exhaustief op te nemen.  
De leerkrachten vragen of het niet goed zou zijn om de visie rond taaltaken in de schoolgids op 
te nemen. Op de contactavonden moet telkens opnieuw uitgelegd worden waarom er taaltaken 
zijn ipv examens. Het zou handiger zijn als er hierrond ergens een duidelijke uitleg staat waar-
naar kan verwezen worden en die alle ouders kunnen raadplegen.  
De algemeen directeur begrijpt de bezorgdheid en zal bekijken hoe de communicatie hierover 
eventueel kan verbeterd worden.  
De leerlingen geven aan dat er heel veel verschil is tussen de manier van evalueren via taalta-
ken. Ze vragen naar iets meer uniformiteit hierin.  
De algemeen directeur geeft aan dat evalueren via taaltaken nieuw is en dat we hierdoor nog 
in een evolutietraject zitten. Niet iedereen zet hierin even snel stappen, maar op termijn zal dit 
wel evolueren naar meer uniformiteit.  
De leerkrachten lichten toe dat er soms ook differentiatie is naargelang het niveau binnen een 
klasgroep. Anderzijds vinden ze ook wel dat er een (te) groot verschil zit tussen bv. de identieke 
examens per leerplan bij wiskunde en anderzijds het uitgebreid experimenteren bij moderne 
vreemde talen.   
- 5.21.2.5: Bij tienerzwangerschappen heeft de vader geen recht op vaderschapsverlof. Hierover 
hoeft dus niets vermeld te worden. 
- 5.22.1 en 2: bolletjes zetten ipv vierkantjes. 
- 5.22.2: Het is niet de bedoeling om tijdens studie-uren zomaar de eigen PC te gebruiken. 
Uiteraard kan er wel over overlegd worden met de toezichter of kan het wel voor specifieke 
opdrachten waarover afgesproken werd met de leerkracht in kwestie. Dit gebeurt bv. nu al in de 
3de graad, waarbij de betrokken leerlingen dan vaak in een afzonderlijk lokaal zitten.  
- 5.23 Gsm-gebruik: De directie stelde voor om de oorspronkelijke tekst aan te passen vermits 
ze vindt dat leerlingen hun gsm moeten kunnen gebruiken voor schoolgebonden zaken zoals 
bv. het consulteren van Smartschool. Zowel leerlingen als PRA waren echter in eerste instantie 
wat terughoudend. Recent bleken de PRA en de leerlingen wel voorstander om gsm-gebruik in 
de gangen toe te laten. Uit een eerdere bevraging specifiek in de 1ste graad, bleek een aantal 
collega’s dit standpunt niet te delen.  De directie stelt daarom voor om de tekst voorlopig niet 
aan te passen, maar de (mogelijke) reacties van leerkrachten nog wat verder af te wachten. Op 
de schoolraad van 29/5 zal beslist worden op basis van de 2 huidige tekstvoorstellen.  
* In het tekstvoorstel waarbij de gsm wel mag gebruikt worden moet de tegenstelling tussen de 
eerste en de vierde zin weggewerkt worden. 
* Op lijn vier ‘en’ vervangen door ‘of’. 
Het gebruiken van oortjes zal vanuit veiligheidsstandpunt en om de orde te kunnen bewaren 
niet toegestaan worden.  
De leerkrachten geven aan dat er veel leerlingen oortjes gebruiken op de speelplaats bij het 
wachten op de bussen. Het zal een heel werk zijn voor de toezichters om hier tegenin te gaan. 
De leerkrachten zijn van mening dat er geen regels moeten opgelegd worden die praktisch niet 
haalbaar zijn.  
De directie geeft aan dat de regelgeving mbt oortjes de mogelijkheid geeft aan leerkrachten om 
in te grijpen in bepaalde situaties. Het is de bedoeling om pragmatisch met regels om te gaan.  
- 6.1.2: De ORA dient hier niet vermeld te worden vermits het voornamelijk handelt om leerlin-
genparticipatie. De vermelding van dikketruiendag wordt behouden omdat dit mogelijk volgend 
jaar wel georganiseerd werd (‘zoals’ toevoegen).  
Woord ‘schoolraad’ schrappen. 
- 6.2.1.: Agenda: 
De termen ‘schoolagenda’ en ‘leerlingenagenda’ worden behouden omdat we afwillen van de 
termen digitale en papieren agenda vermits deze niets zeggen over de functies ervan.  
De leerlingen vragen om de rechten en plichten ivm de schoolagenda duidelijker te vermelden.  



  4/4 

De directie geeft aan dat dit niet noodzakelijk in een schoolgids moet opgenomen worden, maar 
dat er inderdaad wel goede afspraken moeten zijn over een juist gebruik van deze tool. Er zal 
bekeken worden hoe dit praktisch best gebeurt. 
De directie geeft verder aan dat sommige leerkrachten nog in een leerfase zitten. De directie 
volgt dit wel op zodat hopelijk tegen 1 september elke leerkracht deze agenda gebruikt zoals 
het hoort. Maar het is niet omdat leerkrachten nog in een leertraject zitten dat dit mag misbruikt 
worden om het systeem onderuit te halen. Het is de bedoeling om de schoolagenda te gebruiken 
omdat iedereen er beter van wordt, hij meer duidelijkheid verschaft, enz. Mogelijk is het een 
goede opdracht voor de nieuwe PRA om eens na te denken over de rechten en plichten in dit 
verband. 
- 6.2.3: Omwille van de vele herhalingen in de schoolgids werd deze tekst volledig herwerkt. 
Deze is terug te vinden bij 6.5 De evaluatie. 
- 6.5.2:  
De leerkrachten geven aan dat het verschil tussen ‘Jaarwerk’ en ‘Vakken met jaarwerk’ niet 
duidelijk is. Ze raden aan om af te stappen van definities en de tekst in te korten en ook niet 
exhaustief te maken. De laatste zin van de pagina moet sowieso weggelaten worden. 
Er zal een nieuw tekstvoorstel doorgestuurd worden vóór de volgende vergadering.  
- 6.5.3:  
* Er wordt bewust geen exhaustieve lijst gegeven van wat allemaal bedoeld wordt met evalua-
tiemomenten buiten de examens.  
* Ziektebriefje nodig tijdens de syntheseproeven: werd geschrapt. 
* 9de uur: Dit slaat op het feit dat een inhaaltoets tijdens een negende uur voor de 3de graad BSO 
en TSO enkel op donderdag kan. Anders formuleren: haakje plaatsen voor ‘donderdag’ of voor 
‘of’. 
* De leerlingen geven aan dat een 9de uur in de praktijk niet wordt meegedeeld via de agenda. 
De AD geeft aan dat dit wel degelijk de bedoeling is. 
* Meedelen vakafspraken aan ouders: de leerlingen geven aan dat dit niet gedaan wordt.  
De AD geeft aan dat er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden zodat men op voorhand 
weet wat de gevolgen zijn als men zich er niet aan houdt. Hij bekijkt met de graaddirecteurs of 
het deeltje ivm de ouders moet aangepast worden.  
* Nulquotering of geen quotering: het is de verantwoordelijkheid van de klassenraad om hierin 
te bepalen. Het is dan ook niet nodig om daar verdere info over op te nemen in de schoolgids.  
 
7. Varia 
 
- Frieda Buijs en Patrick De Wit delen mee dat dit hun laatste vergadering van de schoolraad 
was vermits ze zich niet opnieuw kandidaat hebben gesteld voor een functie binnen de PRA. 
De voorzitter dankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren.  
 
 
 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op 29 mei 2017 om 20u in lo-
kaal 5101. 
 
 


