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Datum en tijdstip 11 januari 2016 – 20.00u 

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

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Mario Baeck, Ria Vandenbroeke, Pascale Helder-
weirt 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
1. Coöptatie lid van de geleding lokale gemeenschap 
 
De kandidatuur van Gery Mertens werd voorgedragen. 
De geledingen van ouders, personeel en leerlingen bereikten vooraf reeds een akkoord met 
betrekking tot deze kandidatuur. 
 
Gery Mertens wordt dan ook gecoöpteerd als lid van de lokale gemeenschap. 
 
2. Goedkeuring van het verslag van 1 oktober 2015 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Opvolging van het verslag: 
 
- M-decreet: 
Vanwege een personeelslid kwam volgende bemerking bij het verslag: 
 

“De leerkrachten geven aan dat het M-decreet veel meer werk met zich meebrengt.”  
Reactie van het personeelslid: 
“Mag ik aangeven dat dit geen beeld is van álle collega’s. De signalen die ik krijg uit het 
eerste jaar (het enige jaar waar al gewerkt wordt met de nieuwe klasovereenkomst) zijn 
over het algemeen positief. De klasovereenkomst zorgt voor minder administratieve last.  
Het is natuurlijk wel zo dat begeleiding in de klas en differentiatie meer op de voorgrond 
komen, dit vraagt zeker de nodige aanpassingen en brengt misschien voor sommigen 
extra werk met zich mee.” 
 

De leerkrachten vinden het spijtig dat deze reactie door het betrokken personeelslid niet recht-
streeks aan de personeelsdelegatie werd gegeven.  
 
- Roken in de Bosstraat: 
De AD vroeg hieromtrent advies aan katholiek onderwijs Vlaanderen. Zij gaven aan dat roken 
binnen een schooldomein uiteraard verboden is. Katholiek onderwijs Vlaanderen is verder van 
mening dat een school mogelijk ook kan bepalen dat er niet mag worden gerookt in de nabijheid 
van de school. De grenzen die een dergelijke bepaling concreet zou stellen, moeten uiteraard 
wel redelijk blijven. Een rookverbod, bv. tussen 6.30 uur en 18.30 uur, aan de schoolpoort en 
op nabije plaatsen, zoals bv. op de stoep aan een gevelzijde van de school, lijkt hen redelijk te 
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zijn. In deze straal en binnen dat tijdsbestek zien zij namelijk nog een orde- en tuchtbevoegdheid 
voor de school. 
 
De AD vindt het dan ook een optie om hieromtrent iets op te nemen in de schoolgids.  
De leerkrachten zijn van mening dat dit perfect kan in overleg met alle geledingen omdat alle 
partijen hierbij betrokken zijn.  
De directie zal hieromtrent een voorstel doen dat dan bij de bespreking van de schoolgids ter 
sprake kan komen. 
 
- Aantal kopieën: 
De kopiekosten van de klassen 1 MODb, 3LATa, 3VVO en 5HWEa worden overlopen. 
Voor vakken waarvan de kopiekosten wat hoger liggen blijkt er vaak geen handboek te zijn, of 
wordt er veel met extra teksten gewerkt. Soms gaat het ook om kopieën van powerpoints om te 
vermijden dat leerlingen dit thuis moeten printen vermits dat duurder is. Occasioneel is de kost 
ook wat hoger omwille van kleurenkopieën.  
 
De leerlingen vinden dat de kopiekosten niet zo hoog zijn, wanneer je nagaat over hoeveel 
vakken/lesweken het eigenlijk gaat.  
 
De ouderraad geeft aan dat ze toch heel regelmatig vragen krijgen van ouders om dit bij de 
directie aan te kaarten. Ze vragen dan ook om hier blijvend extra aandacht voor te hebben. 
 
De leerkrachten geven aan dat de kosten ook verhogen doordat sommige leerlingen beroep 
kunnen doen op extra maatregelen, bv. leerlingen met discalculie kunnen de vragen van een 
toets schriftelijk krijgen. Dit geldt dan meteen voor de hele klas.  
 
Het beleidsteam wil de kostprijs van kopieën voor ouders onder controle houden, maar wel op 
een manier die pedagogisch verantwoord is.  
 
4. Verdere evolutie van de opleiding STEM 
 
De ouderraad kreeg vragen van verschillende ouders waarvan de kinderen in het tweede jaar 
STEM zitten. Deze leerlingen en hun ouders blijven in het tweede jaar blijkbaar wat op hun 
honger zitten.  
 
De AD licht toe dat het in de ene klas prima loopt; in de andere klas loopt het inhoudelijk wat 
moeilijker. In het programma van het tweede jaar is het luik programmeren minder aanwezig 
dan in het eerste jaar. Er wordt meer gefocust op de andere polen (wetenschappen, enginee-
ring,…). In  1 van de 2 klassen bleken de leerlingen het daar moeilijker mee te hebben.  
Op basis van de reacties hebben de leerkrachten die de lessen inhoudelijk uitwerken beslist om 
de zaken wat aan te passen zodat ze voldoende tegemoet komen aan de verwachtingen. Uiter-
aard is het de bedoeling van de school om alle STEM-jaren inhoudelijk sterk uit te bouwen. Dit 
is voor de leerkrachten wel een intensief traject. Zo moesten zij het tweede jaar beginnen voor-
bereiden op het moment dat ze met de nieuwe leerstof in het eerste jaar moesten starten. Dit 
neemt niet weg dat ze een schitterende job doen en ook aanpassingen doorvoeren waar nodig. 
Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat STEM geen opleiding is tot programeur, wat som-
mige leerlingen blijken te verwachten. Het is de bedoeling om in de toekomst de 6 jaren STEM  
volledig uit te werken. Uiteindelijk krijgen deze leerlingen een diploma wetenschappen-wis-
kunde. Wel is het zo dat die invulling slechts kan gebeuren in die uren waarin de school vrij kan 
kiezen. En dat is iets dat niet gelijk loopt in elk van de 6 jaren. 
Parallel daarmee is er in de 2de graad inmiddels gestart met STEM@school. Er zal daarvoor ook 
gebruik gemaakt worden van zaken die in andere scholen werden uitgewerkt.  
 
De leerlingen geven aan dat leerlingen in het eerste jaar STEM een deel van de fysica aange-
reikt krijgen die men anders pas in het 3de en 4de jaar krijgt, maar dan op een minder grondige 
manier. Deze leerlingen schijnen het ook niet allemaal te begrijpen. 
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De AD geeft aan dat het gaat om onderdelen van leerstof die aangereikt worden binnen een 
bepaald kader, maar het is niet de bedoeling dat leerlingen in het eerste jaar alles al kennen en 
kunnen wat anders in een 3de en 4de jaar wordt gezien.  
 
5. Actuele situatie rond de vorming scholengroepen 
 
Het schoolbestuur heeft beslist dat de gesprekken die aan de gang waren met UM-Hagelstein 
en De Pelgrim niet worden verder gezet. Door de grote verschillen tussen de besturen is het 
moeilijk om tot 1 visie te komen.  
Er worden wel nog gesprekken gevoerd met mogelijke andere partners om te bekijken of er 
daar meer overeenstemming kan gevonden worden. SUI wil in de toekomst zeker niet alleen 
blijven staan en is dan ook actief op zoek naar mogelijkheden. Deze zoektocht kan nog geruime 
tijd in beslag nemen. Er wordt ook geen druk gelegd vanuit de overheid. Katholiek onderwijs 
Vlaanderen is wel voorstander van het vormen van allianties. 
 
De lokale gemeenschap laat weten dat ook WAVO beslist heeft om de gesprekken met UM-
Hagelstein en De Pelgrim momenteel niet verder te zetten en een afwachtende houding aan te 
nemen. 
 
De leerkrachten wijzen er op dat in het OCSG verschillende partners al te kennen gegeven 
hebben dat de 9 scholen samen het nodige tegengewicht vormen tegen het rijksonderwijs. De 
leerkrachten zijn dan ook voorstander om de groep eerder te vergroten dan te verkleinen. 
 
De AD wijst er op dat bij de vorming van een grote groep het mogelijk een heel centralistisch 
gebeuren wordt en scholen hun eigenheid dreigen te verliezen. 
 
De ouders zijn van mening dat het een hele uitdaging zal worden om de nodige capaciteit te 
bieden. In de basisscholen zijn er nu al grote tekorten, al is dat voornamelijk in de steden het 
geval. 
 
Het schoolbestuur zal de schoolraad bij belangrijke vorderingen in de gesprekken verder op de 
hoogte houden. 
 
6. Planning ivm mogelijke aanpassingen aan de schoolgids 
 
De SRA kan een advies formuleren mbt de wijzigingen aan de schoolgids. 
Volgende planning wordt voorgesteld: 
 
° Op 24 maart ontvangt de schoolraad de aangepaste versie van de schoolgids. 
° Uiterlijk tegen 2 mei formuleren de leden van de schoolraad bemerkingen en bezorgen deze 
per email aan Wilfried Wens. 
° Het beleidsteam bespreekt deze bemerkingen vervolgens onderling. 
° Op 11 mei wordt de definitieve versie van de schoolgids aan de schoolraad bezorgd. 
° Tijdens de vergadering van 23 mei wordt de definitieve schoolgids overlopen om na te gaan 
of de nodige aanpassingen werden doorgevoerd. Er is dan geen inhoudelijke discussie meer. 
 
Leerkrachten en leerlingen vragen om de eerste versie van de schoolgids vroeger door te sturen 
– eventueel zelfs maar een deel ervan. Ze willen de inhoud van de schoolgids ook graag op een 
vergadering van de schoolraad bespreken.  
 
De AD geeft aan dat bovenstaande timing reeds zeer strict is. Mogelijk kunnen er wel al be-
paalde delen vroeger doorgestuurd worden. De AD bekijkt dit verder.  
Om de geledingen toe te laten om gezamenlijk de inhoud van de schoolgids te bespreken, wordt 
de vergadering van 2 maart verzet naar 25 april. Tijdens die vergadering worden verder alleen 
nog dringende punten besproken om de duur van de vergadering enigszins te beperken.  
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7. Varia 
 
- Uitnodiging van vzw Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap voor hun jaarvergadering 
2016: Het jaarboek ‘Een succesvolle stichting – De ontwikkeling van het Instituut van de Ursuli-
nen van 1841 tot 1891 in de Kronieken van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver’ zal er 
worden voorgesteld. Het event vindt plaats op zondag 31 januari om 15u in de Ursulazaal. De 
muzikale omlijsting wordt o.a. verzorgd door Veronique De Raedemaeker, oud-leerling van onze 
school.  
 
- Schoolkwis op 5 maart: wie zich wil inschrijven, vindt de nodige info op de schoolwebsite. 
 
 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op 25 april 2016 om 20u in lo-
kaal 5101. 


