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Datum en tijdstip 1 oktober 2015 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Patrick De Wit, Stefan Verheyen 
Ouders: Jan Daems, Pascale Helderweirt, Filip Horemans 
Leerlingen: Kristof Alaerts (leerlingbegeleider), Lieze Schietecatte, Ma-
riska Van de Sompele, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Mario Baeck 
Delegatie schoolbestuur: Ria Van Oevelen-Vandenbroeke 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Piet Boes, Christoffel Waelkens 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
1. Korte kennismakingsronde  
De leden stellen zich kort aan elkaar voor. 
We verwelkomen volgende nieuwe leden: 

- Bij het personeel: Patrick De Wit 
- Bij de ouders: Jan Daems en Filip Horemans 
- Bij de leerlingen: Lieze Schietecatte en Mariska Van de Sompele. De nieuwe leerlingbe-

geleiders zijn Kristof Alaerts en Eef De Houwer. 
- Namens het schoolbestuur: Ria Van Oevelen-Vandenbroeke.  

 
2. Goedkeuring van het verslag van 18 mei 2015 
 
Er zijn volgende opmerkingen: 

- p. 3: Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn vragende partij om over te gaan naar 
volledig zwarte schoenen. 

- p. 4: De laatste vergadering van de schoolraad van dit schooljaar gaat door op maandag 
23 mei 2016. 
 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 
 
3. Opvolging van het verslag: 
 

3.1 Goedkeuring huishoudelijk reglement (zie 2 bijlagen) 
 
De voorzitter deelt mee dat de juridische dienst van het VVKSO bevestigt dat het huis-
houdelijk reglement dat tijdens de vorige vergadering werd voorgelegd, strookt met het 
participatiedecreet. De belangrijkste bedenkingen van het VVKSO bij de opmerkingen 
die de ouders maakten bij het huishoudelijk reglement zijn: 
- In verband met punt 2.5:  Verkiezingen zijn niet de beste weg, vermits er een ORA is 

en er ook andere raden zijn die leden mandateren naar de schoolraad. Een verkie-
zing is niet nodig, is bovendien drempelverhogend en verhoogt de planlast. 

- Bijlage ivm de coöptatieprocedure: Er is een zekere tijd voorzien om tot een consen-
sus te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt dan wordt er een stemming gehouden en 
wordt de beslissing genomen bij gewone meerderheid. 

 
Een lid van de geleding van de ouders is van mening, op basis van het participatiede-
creet en informatie van het VCOV, dat indien er geen consensus bereikt wordt men ver-
der dient te blijven gaan tot er wel een consensus kan bereikt worden. 

 
 

 

Verslag  

Schoolraad 
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De voorzitter geeft aan dat ook het VVKSO zich baseert op het participatiedecreet. Hij 
vindt dan ook dat een stemming is aangewezen om een patstelling te vermijden. Boven-
dien gaat het over een document dat door de 3 geledingen werd opgesteld (ouders, leer-
lingen en personeel). 
Het personeel is dezelfde mening toegedaan. In het decreet is voorzien dat indien er 
een patstelling is ivm het aanduiden van de voorzitter of ivm het huishoudelijk reglement, 
men dient over te gaan tot een stemming. 

 
De lokale gemeenschap stemt hier ook mee in. Ze geeft aan dat indien er niet kan over-
gegegaan worden tot een stemming dit eigenlijk impliceert dat een geleding over een ve-
torecht zou beschikken en dat is niet de bedoeling. Het is belangrijk dat ook voor de le-
den van de lokale gemeenschap vrijheid van spreken gegarandeerd blijft. 

 
De leerlingen delen dezelfde mening. Ook zij vinden het belangrijk dat de vrijheid van 
spreken gegarandeerd blijft.  

 
Een lid van de geleding van de ouders geeft aan voor vrijheid van spreken te zijn, maar 
ook voor consensus. Men heeft het recht om met iets niet akkoord te gaan en bijgevolg 
moet er op dat moment gezocht worden naar een andere kandidaat. 

 
De voorzitter legt op basis van artikel 25 van het ‘decreet betreffende participatie op 
school en de Vlaamse Onderwijsraad’ het huishoudelijk reglement voor ter stemming. 

 
De geleding van de leerlingen, van het personeel en de lokale gemeenschap gaan una-
niem akkoord met het voorstel tot huishoudelijk reglement.  
Bij de ouders gaat 1 lid akkoord, 1 lid gaat niet akkoord, 1 lid onthoudt zich. 

 
De voorzitter besluit dat het huishoudelijk reglement met een ruime meerderheid  
werd aangenomen en dan ook van toepassing is. 
 
3.2 Opstart procedure coöptatie van een nieuw lid in de geleding van de lokale gemeen-
schap 

 
Wie een kandidaat wil voordragen, bezorgt die informatie, samen met een profielbe-
schrijving aan de secretaris. Dit is mogelijk tot 11 november. 
De secretaris zal vervolgens een coöptatielijst opstellen en deze bezorgen aan de 3 ge-
ledingen (ouders, leerlingen, personeel). 
Deze geledingen beschikken dan over 2 maanden om tot consensus te komen.  
Indien er geen consensus is, dan wordt er op 11/1 om 19u30 samengekomen om een 
ultieme poging tot consensus te ondernemen. Wordt die niet bereikt, dan wordt er over-
gegaan tot stemming. Vervolgens kan hierover dan gerapporteerd worden op de verga-
dering van de schoolraad van 11/1.  

 
3.3 Roken in de Bosstraat 
 
Het personeel vraagt of er geen aanbeveling in het schoolreglement kan opgenomen 
worden om het roken in de buurt van de school tegen te gaan. Personeelsleden zouden 
hiernaar dan kunnen verwijzen bij het terechtwijzen van de leerlingen. 
De algemeen directeur is zeker voorstander om roken ten strengste af te raden, maar 
geeft aan dat de school eigenlijk niets te zeggen heeft over wat er buiten het schooldo-
mein gebeurt. Er werd wel al een asbak geplaatst in samenspraak met WAVO aan de 
ingang van de basisschool.  
De AD vraagt na bij de juridische dienst van het VVKSO welke formulering eventueel 
toch zou kunnen opgenomen worden in de schoolgids om het roken in de nabije omge-
ving van de school af te raden. De AD wil hierover ook nog verder overleggen met de 
gemeente. 
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De lokale gemeenschap merkt op dat er in de ruimte tussen de kerk en de Bosstraat ge-
rookt wordt door het poetspersoneel. De AD neemt dit verder op.  

 
4. Infrastructuurwerken 
 

- Branddetectiesysteem: 
Tijdens de herfstvakantie worden de werken ivm het branddetectiesysteem gestart. 
Deze werken zullen +/- 3 jaar duren. Er zullen branddetectors geplaatst worden in elk 
klaslokaal, elk vergaderlokaal, alle gangen, … De werken zullen enkel plaats vinden 
tijdens vakanties en weekends om de hinder te beperken. Mogelijk wordt er ook ’s 
nachts gewerkt. Hierdoor zullen de werken wel langer duren dan initieel voorzien. Ui-
teraard wordt er ook goed in het oog gehouden dat er geen beschadigingen gebeuren 
aan het patrimonium. 
De lokale gemeenschap laat weten dat de VZW Wintertuin ook de branddetectie heeft 
goedgekeurd, onder voorbehoud van volledige offerte. 

 
- Blok 5: 

De school heeft de definitieve goedkeuringen van Onroerend erfgoed en van Agion 
ontvangen. De volgende stap is een openbare aanbesteding opstarten. De offertes die 
binnenkomen zullen worden nagezien door de overheid. De school hoopt eind 2016 te 
kunnen starten met de werken. Dit zal de nodige hinder met zich meebrengen. De 
school overlegt hierover dan ook uitgebreid met de gemeente, de VZW Wintertuin en 
WAVO. Mogelijk wordt de Bosstraat gedurende de werken (1 jaar) enkelrichting tot de 
Erfstraat. 
Er zal ook belangrijke geluidsoverlast zijn. Er wordt bekeken hoe dit optimaal kan op-
gelost worden.  

 
- Speelplaats 1ste graad: 

Er werden nogmaals nieuwe ontwerpen gemaakt die mogelijk ditmaal wel goedge-
keurd worden door Onroerend erfgoed. Een deel van de speelplaats zal overdekt wor-
den omdat dit moet volgens de geldende regels. Er zal ook meer groen zijn en ook een 
muziekinstallatie zal geïntegreerd worden. 

 
5. Vorming scholengroepen 
 
Eind 2014 heeft onze school een intentieverklaring ondertekend om samen te werken met 
ander scholen. 
Niet iedereen is intussen nog even gehaast om te praten over schaalvergroting binnen onder-
wijs, ook al omdat de dwingende maatregelen vanuit de overheid niet langer aan de orde zijn. 
Anderzijds is een betere samenwerking tussen bepaalde scholen mogelijk toch ook in ons 
voordeel. Daarom wordt er zowel met basisscholen als met secundaire scholen uit de buurt 
gesproken. Momenteel is er nog onvoldoende duidelijkheid over welke besturen wel en welke 
besturen niet verder zullen gaan. 
Het is niet de bedoeling dat het schoolproject zelf zou veranderen. Er wordt dan ook weinig tot 
geen impact verwacht voor ouders, leerlingen en leerkrachten.  
 
6. STEM@school 
 
STEM@school is geen nieuwe studierichting, maar een pilootproject met de bedoeling om het 
wiskunde- en wetenschapsonderwijs binnen het ganse Vlaams onderwijs te veranderen. Dit 
wordt momenteel uitgetest in een 20-tal scholen, zo ook in onze school.  
Het project wordt gecoördineerd door KU Leuven, maar ook Universiteit Antwerpen en het 
GO! werken mee. Het project wordt ook ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
De bedoeling is om te onderwijzen met meer integratie van de verschillende polen van STEM, 
in eerste instantie in het 3de jaar en volgend jaar ook in het 4de jaar.  
Indien het project gunstig wordt beoordeeld zal dit ingang vinden in het ganse Vlaamse on-
derwijs. Op dat moment hebben wij als school dan al veel ervaring opgedaan. Bovendien kan 
het ons ook helpen met ons eigen STEMonderwijs dat volgend jaar in het 3de jaar zal starten. 
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De leerlingen vragen of het onderscheid nog duidelijk gaat zijn tussen de verschillende richtin-
gen (wetenschappen – TWE – STEM). 
De AD licht toe dat de inhoud en dus ook de positionering van de verschillende richtingen niet 
verandert. Dit pilootproject verandert alleen de manier van lesgeven in de richting weten-
schappen. 
 
7. Schoolkosten 
 
- De ouders uiten hun bezorgdheid over de hoge kopiekosten. Ondanks het feit dat deze be-
zorgdheid al vaker werd geuit, zijn de kopiekosten nog altijd niet gedaald. Samen met de kos-
ten voor de werk- en leerboeken loopt dit aardig op. De ouders vragen naar informatie omtrent 
de klassen en vakken met een groot aantal kopieën en ook naar meer transparantie in het 
algemeen op dit gebied.  
De AD licht toe dat er vanuit het beleid ook een grote bekommernis is om deze kosten te ver-
minderen. Leerkrachten worden dan ook zoveel mogelijk aangemaand om minder kopieën te 
maken en handboeken optimaal te gebruiken. Dit wordt ook geregeld nagekeken en anoma-
lieën worden besproken met de leerkracht in kwestie. De AD zal op de volgende schoolraad 
meer concrete cijfers ivm het aantal kopieën van enkele klassen als voorbeeld ter beschikking 
stellen en duiden. 
De leerkrachten lichten toe dat wanneer er bv. met powerpoint gewerkt wordt, leerlingen vaak 
zelf vragen om toch prints te krijgen. Omdat de prints op school goedkoper zijn dan wanneer 
de leerling ze thuis zelf moet maken, gaat de leerkracht wel eens in op deze vraag. Daarnaast 
zijn er ook kopieën nodig voor toetsen, examens, vervangopdrachten, cursusonderdelen enz. 
De leerkrachten geven aan dat ze proberen om met deze problematiek heel zorgvuldig om te 
gaan. Ze vragen leerlingen dan ook geregeld om dingen zelf te noteren, maar anderzijds wa-
ken ze er ook over dat de leerlingen over alle informatie beschikken. Ze proberen dit op de 
pedagogisch best verantwoorde manier te doen. 
 
- De ouders signaleren dat tijdens bepaalde contactavonden de verwarming aan stond, maar 
dat tegelijk de ramen open stonden. Ze vinden dit een verspilling en ook ecologisch niet ver-
antwoord. 
De AD licht toe dat tijdens 2 contactavonden de verwarming aanstond omdat leerkrachten 
verwarming hadden gevraagd in de lokalen. Doordat de lokalen in een bepaald circuit zitten, 
worden er dus ook ruimtes verwarmd waar het mogelijk niet of minder nodig is. De school 
tracht dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. 
De leerlingen zijn van mening dat de Sint-Ceciliazaal een slecht voorbeeld is omdat deze zaal 
snel opwarmt. Bovendien dient het openzetten van ramen niet alleen voor verkoeling, maar 
ook voor verluchting.  
De lokale gemeenschap stelt voor om eventueel te werken met thermostatische kranen. 
De AD geeft aan dat de school hier volop mee bezig is, maar volledig energiezuinig zal de 
school nooit zijn omdat het gaat om een historisch gebouw en eventuele vernieuwingen of 
veranderingen ook gebonden zijn aan bepaalde regels.  
 
8. M-decreet@SUI 
 
De ouders vragen naar de effecten van het M-decreet in de school. Hoe zijn de ervaringen tot 
nu toe? Gaat er een negatief effect zijn op het onderwijsniveau? 
 
De leerkrachten lichten toe dat het M-decreet voor heel wat meer werk zorgt dan initieel ge-
dacht, maar uiteraard gaat er geen daling van het onderwijsniveau zijn. De doelstellingen blij-
ven dezelfde, maar deze bij alle leerlingen proberen bereiken vraagt veel meer energie van de 
leerkacht inzake begeleiding, extra papierwerk, het informeren van collega’s via het leerling-
volgsysteem, klasdifferentiatie, enz. Dit is nog eens extra zo op niveau TSO en BSO. 
 
De leerlingen vragen hoeveel inschrijvingen er op school zijn van leerlingen die anders in het 
BUSO zouden terecht gekomen zijn. 
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De AD licht toe dat er wat dat betreft geen toename is vergeleken met andere jaren. Uiteraard 
zijn er leerlingen bv. met autismespectrumstoornissen maar zulke leerlingen hadden we voo-
dien ook al. In het basisonderwijs zou er wel een beduidend verschil zijn. 
 
9. Varia 
 
Leerlingen 
 
- Affichecampagne: de leerlingen zijn niet onder de indruk van de nieuwe campagne. Ze vin-
den de vorige campagne veel krachtiger. 
Ook de ouders vinden de nieuwe campagne niet hip of hedendaags. Ze speelt volgens hen 
niet in op de huidige leefwereld van de leerlingen. 
De leerlingen vragen ook om de richting humane wetenschappen meer in de kijker te plaat-
sen. Ze vinden dat er nu teveel wordt gefocust op wetenschappen. 
De AD licht toe dat het niet zozeer gaat over de richtingen, maar eerder over vakken die velen 
hebben. De bedoeling is om deze nieuwe campagne een vijftal jaren te gebruiken en jaarlijks 
er een nieuw beeld aan toe te voegen. Ideeën hiervoor zijn uiteraard welkom, ook bv. voor 
talenvakken. 
 
- Drinkfonteintjes: de leerlingen vragen om drinkfonteintjes buiten de toiletten te voorzien voor 
de meisjes van de tweede en derde graad. 
 
- De leerlingen vragen naar meer informatie mbt de inschrijvingen en vragen ook om dit alvast 
volgend schooljaar op de eerste vergadering van de schoolraad te agenderen. 
Dit jaar zijn er 1516 leerlingen, dat zijn er een 15-tal meer dan vorig schooljaar. 
In 1SO is er een stijging van meer dan 30% in vergelijking met vorig jaar (in totaal 285 leer-
lingen). Dit is het hoogste aantal van de laatste 10 jaar. 
Er is ook terug een serieuze stijging van de leerlingen die kiezen voor Latijn, na de terugval 
van vorig jaar. 
In 1STEM is er een verdubbeling van het aantal leerlingen. 
In moderne wetenschappen is er een status quo. 
Er is 1 klas 1B die inmiddels werd volverklaard met 13 leerlingen. 
 
Ouders 
 
- De ouders vragen waarom er jaarlijks voor Griekenland wordt gekozen als reisbestemming. 
De leerkrachten lichten toe dat het een traditie is die al 50 jaar teruggaat. Omdat de samen-
werking met Fratelzon goed loopt, er de nodige contacten werden opgebouwd en er telkens 
vele positieve reacties zijn, werd de bestemming nooit in vraag gesteld. Daarnaast zijn er wel 
nog reizen naar andere bestemmingen in het kader van de poolvakken. 
 
- De ouders vragen of er een actieplan is om ouders meer aan te zetten tot het gebruik van 
Smartschool. 
De AD licht toe dat de school zoveel mogelijk naar de ouders communiceert via Smartschool 
om hen aan te zetten tot frequenter gebruik ervan.  Aan de ouders van de 1ste jaars wordt ook 
toelichting gegeven ivm het gebruik ervan. Ouders kennen het gebruik van een elektronische 
leeromgeving wel steeds beter omdat ook basisscholen er steeds meer gebruik van maken.  
Er zijn geen bijkomende nieuwe acties gepland omdat we merken dat het gebruik toeneemt. In 
de B-stroom krijgen leerlingen brieven nog mee op papier om zeker te zijn dat de ouders de 
nodige info krijgen. 
De ouders en leerlingen vragen hoe ver het staat met een digitale agenda. 
De AD licht toe dat de digitale agenda nu niet wordt ingevoerd om de taakbelasting van de 
leerkrachten niet nog te verhogen. Uiteraard zal het invoeren ervan op termijn onafwendbaar 
zijn. Er werd dan ook al mee geëxperimenteerd.  
Het puntenprogramma Myro zal ook vervangen worden door een toepassing op Smartschool 
(Skore), maar ook dat is nu nog niet ingevoerd omwille van de taakbelasting. 
De leerkrachten lichten toe dat een aantal onder hen al wel een digitale agenda gebruikt, maar 
dat een en ander nog verder bekeken moet worden om te komen tot een versie die heel ge-
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bruiksvriendelijk is. Leerkrachten zijn dan ook volop zaken aan het uitproberen om te komen 
tot de beste oplossing. 
 
- Op 11 oktober is het culturele wandeling van de ORA. Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. 
 
- Op 9 november is er een lezing georganiseerd door de ORA: de hoge lat – tips en tricks ivm 
omgaan met faalangst. Iedereen is welkom. 
 
 
 

 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op 11 januari 2016 om 20u in 
lokaal 5101. 


