
  1/6 

 

Datum en tijdstip 17 januari 2017 – 20.00u 

 Personeel: Frieda Buijs, Chris Bosmans, Patrick De Wit 
Ouders: Jan Daems 
Leerlingen: Kristof Alaerts (leerlingbegeleider), Céline Van Den Langen-
bergh, Mathieu Seutin, Mariska Van de Sompele 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser (voorzitter), Mario Baeck, Gery 
Mertens 
Delegatie schoolbestuur: Ria Vandenbroeke, Piet Boes, Christoffel Wael-
kens 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Stefan Verheyen, Filip Horemans 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
1. Goedkeuring van het verslag van 20 oktober 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Opvolging van het verslag 
 
- 2de handsverkoop grafische rekentoestellen: De school kan (via Smartschool) een forum op-
zetten indien hier voldoende vraag naar is. Kopers en verkopers regelen vervolgens alles on-
derling. De school komt hierin verder niet tussenbeide. Wat betreft de waarborg is er een ga-
rantie van 3 jaar, indien het toestel geregistreerd is. De vakgroep wiskunde mag hiermee ver-
der aan de slag gaan (o.a. suggestie ivm tekst, regels,…) en mag verder afstemmen hierover 
met Frank De Roover.  
 
- Leeswijzer bij het rapport: De leerkrachten betreuren dat de leeswijzer voor ouders pas op 
17/11 op Smarschool werd gezet terwijl de rapporten eind oktober al werden uitgedeeld. 
 
- Opvolging besteding lestijdenpakket: De algemeen directeur (AD) laat weten dat de manier 
waarop de school hiermee omgaat werd geverifieerd met de juridische dienst van het katholiek 
onderwijs Vlaanderen. Zij gaven aan dat de school dit op een correcte manier doet. 
 
3. Digitale agenda 
 
De leerkrachten vragen welke informatie precies zal worden opgenomen in de schoolgids 2017-
2018. 
De AD licht toe dat de directie nog volop bezig is met de teksten voor de schoolgids, maar dit 
zal zeker op het geplande moment in de schoolraad aan bod komen. 
 
De leerkrachten hebben nog enkele andere bemerkingen bij de werking van de digitale agenda. 
Zo kunnen er geen deadlines ingesteld worden buiten een toegekend lesmoment, is er een 
overload aan informatie bij IO’s/seminaries en is er nog wat onduidelijkheid over wat precies als 
taak/toets moet ingegeven worden. 
 
De leerlingen beamen het teveel aan info bij IO’s/seminaries. Ze krijgen ook heel veel meldingen 
via Smartschool. Ze kaarten aan dat sommigen misbruik maken van de digitale agenda. Zo 
willen sommige leerlingen geen toets afleggen die niet in de digitale agenda vermeld staat, ook 
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al heeft de leerkracht het op voorhand afgesproken met de leerlingen. Anderzijds worden leer-
lingen die ziek geweest zijn geconfronteerd met taken waarvan ze niet zeker weten of ze deze 
wel of niet moeten maken.  
 
De AD licht toe dat de digitale agenda vanaf begin januari door iedereen moet gebruikt worden. 
We zijn nu 2 weken verder en het is duidelijk dat er nog een aantal dingen verder moeten gefi-
netuned worden. Voor klasdoorbrekende activiteiten is er inderdaad een overload aan informa-
tie. Dit gegeven is ook bij Smartschool gekend. We zijn aan het bekijken of hier oplossingen 
voor zijn.  
Verder is het de bedoeling dat taken en toetsen worden opgenomen in de agenda.  
Wat betreft het misbruik: Er zal bekeken worden welke verduidelijking verder kan verspreid wor-
den bij leerlingen, ouders en leerkrachten om mogelijk misbruik te voorkomen. Wat je precies 
wel/niet moet doen als je ziek bent geweest, overlegt de leerling best met de leerkracht in kwes-
tie. Het is niet de bedoeling om via de digitale agenda extra druk te creëren, wel om te onder-
steunen en duidelijkheid te verschaffen.  
Wat betreft de communicatie geeft de AD aan dat er regels zijn en dat deze ook werden gecom-
municeerd. Naar de leerkrachten werden de verwachtingen geformuleerd. De leerlingen kregen 
info als gebruiker. Als er blijkt dat er meer of op een andere manier moet rond gecommuncieerd 
worden, dan zullen we hier verder mee aan de slag gaan naar de betrokkenen toe.  
 
De leerlingen en leerkrachten vragen om de rechten en plichten ivm de digitale agenda nog 
eens duidelijk op een rijtje te zetten en aan hen te communiceren.  
Ook voor de ouders blijkt er wel nog wat onduidelijkheid te zijn. Anderzijds werd op de infoavon-
den aangegeven dat er in januari een soort testperiode zou starten tot einde schooljaar. De 
digitale agenda wordt al wel verplicht gebruikt, maar er is nog ruimte voor bijsturing.  
 
De AD beaamt dat de directie aan de slag zal gaan met de vragen die ze krijgt. Heel wat scholen 
hebben goede ervaringen met de digitale agenda maar we moeten het gebruik goed afstemmen 
op deze school zodat het een waardevolle tool is. Terugkoppeling van leerkrachten, leerlingen 
en ouders is hierbij belangrijk. De AD vraagt om de specifieke vragen op mail te zetten en aan 
de directie te bezorgen. 
 
De ouders vinden de invoering van de digitale agenda een grote stap voorwaarts. Ze zijn er van 
overtuigd dat er minder misbruik zal zijn dan bij een papieren agenda, mits er goede afspraken 
zijn. Het teveel aan meldingen zou via een filter vrij eenvoudig moeten opgelost geraken. Een 
andere mogelijkheid is bv. in het onderwerp aanduiden voor welke groep leerlingen het agenda-
item bestemd is.  
 
4. Hoe zal de nieuwe evaluatie van de moderne vreemde talen worden opgenomen in de 
schoolgids 2017-2018? 
  
De leerkrachten vragen om op voorhand al goed na te denken over de tekst die in de schoolgids 
zal opgenomen worden zodat er bij de eigenlijke bespreking van de schoolgids niet meer teveel 
tijd aan moet besteed worden. 
Er was ook beloofd om een evaluatievergadering te houden in de loop van het derde trimester. 
Kan deze info dan nog verwerkt worden in de tekst in de schoolgids?  
 
De AD licht toe dat het niet altijd de beste optie is om een zeer gedetailleerde tekst op te nemen 
in de schoolgids omdat je dan nadien minder kan bijsturen. Het aanpassen van de schoolgids 
verloopt via een vrij lang traject en het is niet haalbaar om in februari al alles beslist te hebben 
voor het volgende schooljaar. Maar de zaken gaan zeker grondig bekeken worden. De AD gaat 
na of de teksten rond digitale agenda en evaluatie van moderne vreemde talen op voorhand al 
eens doorgestuurd kunnen worden.  
 
De leerkrachten geven aan dat wanneer de leden van het klasteam zelf geen moderne vreemde 
taal onderwijzen, het voor hen een hele hulp is als de taalleerkracht een duidelijk scenario uit-
werkt (samen met de graaddirecteur) naar de ouders toe. Op die manier zijn de leden van het 
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klasteam ook zelf beter op de hoogte en kunnen ze eventuele vragen van ouders beter beant-
woorden.  
 
De AD geeft aan dat het gaat over heel wat taalleerkrachten. Deze leerkrachten geven mogelijk 
hun eigen interpretatie aan zaken en op basis daarvan moet er verder afgestemd worden. Be-
doeling is om te komen tot een goed evenwicht tussen de vrijheid van elke leerkracht om zaken 
op zijn/haar manier te implementeren enerzijds en ervoor te zorgen dat je een consequent ge-
heel hebt anderzijds. Momenteel wordt er nog een goed evenwicht gezocht inzake taaltaken en 
mogelijk zijn we er op 1 schooljaar nog niet helemaal. De kans bestaat dat de tekst in de school-
gids van volgend schooljaar dan ook nog niet de definitieve zal zijn. 
 
5. Regeling examens en impact M-decreet 
 
De ouderraad kaart aan dat leerlingen van 5STWb op maandag 19 december geen examen 
hadden en dus thuis mochten blijven om te studeren. Op dinsdag 20 december hadden ze hun 
laatste examen. Is er een reden waarom de data niet aansluitend zijn? 
 
De AD geeft aan dat er getracht wordt om de periode van de syntheseproeven zo kort moge-
lijk te houden, met aandacht voor de haalbaarheid. Het aantal dagen dat, op jaarbasis, wordt 
besteed aan evaluatie (examens en deliberatie) heeft immers een maximum. De directie tracht 
ook de start van de syntheseproeven samen te houden per graad/jaar. 
Niet alle leerlingen hebben evenveel examens, maar soms hebben leerlingen wel samen les 
(of zelfde examens) en dat proberen we dan ook op eenzelfde dag te plannen. Waar mogelijk 
houden we immers ook de taakbelasting voor de leerkrachten in het oog bv. door te vermijden 
dat ze 2 verschillende examens zouden moeten maken. 1 richting later laten beginnen is niet 
haalbaar. Nu, deze situatie is eerder uitzonderlijk. 
De leerkrachten geven aan dat sommige leerlingen deze extra dag juist appreciëren omdat ze 
zich dan beter kunnen voorbereiden op hun examen. Normaal wordt er in de planning ook 
voor gezorgd dat zo’n extra dag valt voor een syntheseproef van een vak met veel leerstof. 
Zo’n extra dag leidt ook vaak tot betere resultaten bij de leerlingen. 
De leerlingen beamen dit. 
 
De ouderraad geeft aan dat het systeem waarbij leerlingen met een beperking meer tijd krijgen 
voor hun examen tot vreemde wendingen kan leiden waarbij leerlingen zonder beperkingen 
zich stilaan gediscrimineerd voelen. Wordt er geen verkeerd signaal gegeven aan leerlingen 
dat je maar beter een beperking kan hebben om meer privileges en punten te halen? Of dat je 
bv. met discalculie een wiskundige richting aankunt zolang er maar genoeg hulpmiddelen aan-
gereikt worden? 
 
De AD licht toe dat we in het (secundair) onderwijs in een leertraject zitten. Leerlingen kunnen 
door het M-decreet gebruik maken van hulpmiddelen om te leren omgaan met hun eventuele 
beperkingen. Hierin zit een groeicurve: in de eerste jaren zal nog meer hulp kunnen dan in la-
tere jaren. Leerlingen zitten, ook letterlijk, nog in een groeitraject. Maar het is niet de bedoeling 
dat leerlingen met discalculie uiteindelijk in een wiskundige pool terecht komen. Ook hierin is 
een belangrijke stem weggelegd voor de klassenraad.  
Het M-decreet zal er ook net voor zorgen dat de ‘meertijdklassen’ niet meer zullen bestaan.  
Uiteindelijk zullen, op termijn, punten ook niet meer zaligmakend zijn. Van sommige leerlingen 
worden mogelijk ook andere zaken verwacht (enkel basis) dan van anderen (basis + uitbrei-
ding). Uiteraard moet er dan goed nagedacht worden hoe we met de rapportering hiervan wil-
len omgaan. 
Het is aan de klassenraad om te bepalen welke compenserende middelen ter beschikking 
worden gesteld. Een attest van een arts zal niet meer voldoende zijn. 
 
De leerkrachten vragen of het effectief de bedoeling is dat in eenzelfde klas andere dingen 
van leerlingen verwacht worden. De vakgroep zou dan wel graag inspraak hebben in wat 
wel/niet kan. Is dit bovendien niet in strijd met wat in de klasovereenkomst staat? 
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De AD geeft aan dat er in het M-decreet ook dispenserende maatregelen voorzien zijn. Wij zijn 
nog niet in zo een situatie beland maar het is in het theoretisch kader wel voorzien. Dispense-
rende maatregelen gaan verder dan compenserende maatregelen. In beide gevallen is het de 
klassenraad die de beslissende stem heeft over hoe hiermee wordt omgegaan. Het is niet om-
dat een leerling een doktersattest heeft dat hij/zij plotseling allerlei privileges krijgt. Maar we 
zitten nog in een lerend traject. Ook bij de overheid is er nog geen volledige duidelijkheid of 
alles zal doorgevoerd worden zoals gepland.  
 
De ouderraad vraagt of er wordt nagedacht over het feit dat deze leerlingen binnen enkele ja-
ren op een sterk concurrerende arbeidsmarkt terecht gaan komen waar geen “meertijdskanto-
ren" zijn of aparte handleidingen gebruikt mogen worden? Worden deze mensen op een cor-
recte manier voorbereid op het latere beroepsleven? 
Is dit een correcte toepassing van het M-decreet? Moet er niet voor alle leerlingen eenzelfde 
slaagkans gecreëerd worden? Wat is de ondervinding van de leerkrachten? 
 
De leerkrachten geven aan dat ze ook met deze vragen zitten en nog zoekende zijn. 
Wel dient er een verschil gemaakt te worden tussen de 1ste graad waar al met klasovereen-
komsten wordt gewerkt en de 2de/3de graad waar de samenwerkingsplannen nog gelden. Som-
mige leerlingen hebben de hulpmiddelen niet nodig maar omdat er een samenwerkingsplan is 
kunnen de hulpmiddelen niet afgeschaft worden. Sommige leerlingen blijven ze gebruiken uit 
‘veiligheid’. 
Zodra er klasovereenkomsten in alle graden zijn, zullen de hulpmiddelen voor alle leerlingen 
beschikbaar zijn. Ook de leerkrachten zouden zich hier beter bij voelen. Dit komt er dus zeker 
aan. Het is ook de aanbeveling van de directie om over de klasovereenkomsten zo snel moge-
lijk na te denken in de 3 graden. 
Anderzijds zorgt het M-decreet er ook voor dat er heel wat leerlingen met een beperking toch 
een (universitair) diploma kunnen halen en hun talenten ten volle kunnen gebruiken. Mensen 
met een probleem moeten dezelfde kansen krijgen als anderen; het is niet meer dan menselijk 
om daar aan tegemoet te komen.  
 
De AD voegt tenslotte nog toe dat het M-decreet is opgelegd vanuit de overheid en we dat als 
school dan ook moeten volgen.  
 
De lokale gemeenschap wijst erop dat men in de visieteksten voor de toekomst de kaart trekt 
van het inclusief onderwijs als opstap naar een inclusieve samenleving. Het M-decreet is dus 
nog maar een begin. 
 
De leerlingen zijn groot voorstander om aan iedereen gelijke kansen te bieden, maar een te-
veel aan compensatie zorgt voor wrok bij andere leerlingen en kan ook leiden tot wrede op-
merkingen. 
 
De leerkrachten geven aan dat sommige leerlingen zelfs niet van maatregelen gebruik willen 
maken omdat ze dan scheef bekeken worden. 
 
De lokale gemeenschap besluit met te zeggen dat we misschien maar eens goed moeten na-
denken over wat er precies bedoeld wordt met “gelijke kansen”. 
 
6. Voorstel planning mbt wijzigingen schoolgids 
 
Na onderling overleg wordt volgend traject afgesproken: 
 

- Op 13 maart ontvangt de schoolraad de door de directie aangepaste versie van de 
schoolgids. Indien mogelijk stuurt de directie bepaalde hoofdstukken die al afgewerkt zijn 
vroeger door ter nazicht.  
-Uiterlijk tegen 27 april bezorgen de leden van de schoolraad hun bemerkingen per e-mail 
aan Wilfried Wens. 
-Op basis van deze bemerkingen wordt de schoolgids aangepast en opnieuw bezorgd aan 
de schoolraad op 2 mei.  
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-Deze versie wordt op de vergadering van 4 mei gezamenlijk besproken. 
-Op basis van deze bespreking wordt de schoolgids mogelijk nogmaals aangepast en 
wordt de definitieve versie bezorgd op 18 mei. 
-Op de vergadering van 29 mei wordt de definitieve versie overlopen. Er is dan geen in-
houdelijke discussie meer. 

 
7. Stand van zaken vernieuwing catering 
 
Er is inmiddels een lastenboek opgesteld dat binnenkort zal verstuurd worden. In dit lasten-
boek werd daar waar mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de PRA. 
Bij heel wat mensen op school leeft de bezorgdheid om te evolueren naar gezondere voeding.  
Ook vanuit de overheid zijn er in dit verband overeenkomsten gesloten (bv. charter 2020 voor 
gezonde voeding). Wij willen ons als school hiervoor ook engageren en de nieuwe cateraar 
dient hier ook rekening mee te houden. We gaan echter niet voor een revolutie, wel voor een 
evolutie.  
Inmiddels is het ontbijt op school al een stuk gezonder, worden er waters met een smaakje 
verkocht, enz. De bedoeling is om hierin nog verder te evolueren. Ook het aanbod van wafel-
tjes aan de kassa zal wijzigen.  
 
De ouders hopen dat gezonder niet duurder betekent.  
De AD geeft aan dat dit voor de gewone maaltijden zeker niet het geval zal zijn. Alternatieven 
voor koekjes en wafeltjes zijn soms wel duurder omdat de kostprijs bepaald wordt door de vo-
lumes die gemaakt worden. Maar de school wil zeker niet gaan voor erg dure alternatieven. 
 
De leerlingen vragen of voortaan op het menu kan vermeld worden welke gerechten niet aan-
gewezen zijn voor mensen met allergieën.  
De AD geeft aan dat we daar volop mee bezig zijn. Dit komt dus eerstdaags in orde.   
 
8. Stand van zaken vorming scholengroepen 
 
Vanuit de overheid en de koepels is er een stimulans om grotere groepen te vormen door een 
fusie van schoolbesturen/inrichtende machten. Dit heeft niet noodzakelijk een impact op de 
individuele school. Mogelijk leidt dit wel tot uitwisseling op het niveau van omkadering.  
Onze school was 2 jaar geleden al begonnen met gesprekken met Hagelstein, Ursulinen Me-
chelen en een reeks basischolen. Deze gesprekken werden na verloop van tijd gestopt omdat 
we niet helemaal op dezelfde golflengte zaten.  
Er werden intussen nieuwe gesprekken gestart met andere mogelijke partners (BimSem, Sint-
Romboutscollege en TSM) plus een 10-tal basisscholen die ook betrokken waren in de eerste 
reeks gesprekken. Ditmaal lijken de violen meer op mekaar te zijn afgestemd.  
De AD zal hieromtrent nog verder toelichting geven aan de leerkrachten op de personeelver-
gadering van 26/1. 
 
De leerkrachten vragen of onze naam behouden blijft.  
De naam van onze school blijft zeker behouden, mogelijk verandert wel de naam van de vzw. 
 
De leerkrachten vragen of het schoolbestuur van de nieuwe vzw een SBK (schoolbestuur met 
bijzondere kenmerken) wordt. 
Het schoolbestuur geeft aan dat dit een mogelijkheid is maar nog niet volledig werd bespro-
ken.  
 
De ouderraad hoopt dat elke school zijn eigenheid behoudt en dat het geen eenheidsworst 
wordt. Het feit dat de school deel wordt van een groter geheel kan er misschien ook toe leiden 
dat zaken goedkoper worden doordat er gezamenlijke aankopen kunnen gedaan worden. 
 
Het schoolbestuur licht toe dat de vorige gesprekken net gestopt zijn omwille van verschil-
lende meningen omtrent het behoud van de eigenheid. Bij het vormen van een nieuwe scho-
lengroep is het voornamelijk de bedoeling om te komen tot bestuurlijke optimalisatie inzake 
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financiën, veiligheid, enz. Ook over het studieaanbod zal op een hoger niveau moeten over-
legd worden. Maar er zullen ook een heel aantal dingen op lokaal niveau gehouden worden. 
 
De AD voegt toe dat de hervorming van het secundair onderwijs ook impact zal hebben. De 
bedoeling is o.a. om de zaken voor ouders en leerlingen herkenbaarder te maken. Als school 
zullen we hierin ook keuzes moeten maken. Wat is het profiel van onze school? Waar willen 
we voor staan? Is ons profiel duidelijk genoeg? Wat moet eventueel aangepast worden? Dit 
moet ook allemaal verder bekeken worden naast de hervorming van de schoolbesturen.  
 
Het schoolbestuur voegt toe dat er in de scholengroepen ook basisscholen bijkomen. Dat is 
een belangrijk aspect. De basisscholen zijn vragende partij voor bestuurlijke ondersteuning en 
voor solidariteit. De bedoeling is om hen meer armslag te geven maar hen ook in hun eigen-
heid te laten bestaan. Wij hebben uiteraard ook voordeel bij basisscholen die het goed stellen.  
 
De leerkrachten wijzen erop dat een mogelijk groot risico voor de eigenheid van de school het 
feit zou zijn dat de vaste benoeming van een leerkracht zou gekoppeld worden aan een inrich-
tende macht ipv aan een school.  
De AD geeft aan dat de directie hier zeker geen vragende partij voor is. Mogelijk zou het wel 
interessant zijn om rond bepaalde projecten zoals STEM of CLIL samen te werken met de 
partnerscholen.  
 
De lokale gemeenschap voegt tenslotte toe dat er eerst moet afgewacht worden of er inzake 
wetgeving veranderingen komen aan het personeelsstatuut.  
 
9. Varia 
 
- De leerlingen vragen om voortaan voor alle communicatie de juiste e-mailadressen te gebrui-
ken. De leerlingen bezorgen deze nogmaals. 
 
- De ouders vragen waarom het uniform momenteel zo streng gecontroleerd wordt. 
 
De AD geeft aan dat er extra controles zijn omdat de halfslachtige manier waarmee er werd 
omgegaan leidde tot frustratie zowel bij ouders als bij leerkrachten. De bedoeling is dat iedereen 
hier consequent mee omgaat. 
Momenteel staan directieleden en enkele bereidwillige collega’s dan ook ’s morgens aan de 
poort om nog eens duidelijk te maken aan leerlingen wat wel/niet mag. De bedoeling is dat dit 
verder door alle personeelsleden van de school wordt opgenomen.  
 
 
 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op donderdag 4 mei 2017 om 
20u in lokaal 5101. 
 
 


