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Datum en tijdstip 2 oktober 2014 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen, Raf Broeckhoven 
Ouders: Ann Van Essche, Pascale Helderweirt 
Leerlingen: Jean-Pierre Gerard (leerlingbegeleider), Stefan De Raede-
maeker, Jonas De Clercq, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Ria Van Oevelen-
Vandenbroeke, Mario Baeck 
Delegatie schoolbestuur: / 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Myriam Van der Auwera, Jo De Boeck 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 22 mei 2014 

 

De lokale gemeenschap merkt op dat de naam onder agendapunt 1 Julie Van Oevelen moet 

zijn i.p.v. Julie Vandenbroeke. 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

 

2. Opvolging van het verslag 

 

- STEM: 

De leerlingen informeren naar de kostprijs van STEM. 

De algemeen directeur (AD) licht toe dat er zich 35 leerlingen inschreven voor het eerste jaar. 

Er werden een aantal laptops aangekocht, evenals 4 LEGO robots van ongeveer 400 euro per 

stuk. Daarnaast werden er ook nog wat extra softwarelicenties aangekocht. 

De school ontving wel via 2 organen (o.a. Agoria) subsidies voor dit project ter waarde van 

zo’n 8.000 euro. Tot nu toe werden er voor ongeveer 5.000 euro kosten gemaakt. De bedoe-

ling is om nog enkele extra laptops en 2 extra robots aan te kopen. 

 

De leerlingen vragen hoe uniek de STEM-opleiding is. 

De AD licht toe dat het Heilig Graf in Turnhout vorig jaar gestart is met een STEM-opleiding. 

Met hen werken we nauw samen. Dit jaar zijn er ook nog enkele andere scholen met een 

STEM-opleiding gestart. 

De AD licht verder toe dat het gaat om een abstract-technische opleiding in het ASO. Het biedt 

een alternatief voor Latijn aan leerlingen die minder taalgericht zijn, maar wel eenzelfde moei-

lijkheidsgraad aankunnen en bovendien meer interesse hebben in het wetenschappelijk-

technische en in wiskunde,  bv. ter voorbereiding van ingenieursstudies. 

 

- Pushmail Smartschool:  

De ouders geven enkele problemen aan: 

* een ouder duidde aan geïnformeerd te willen worden telkens wanneer er toetsen en taken 

worden gegeven aan haar zoon/dochter maar dit gebeurt niet; 

 
 

 

Ontwerp van verslag  

Schoolraad 
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Het personeel licht toe dat het hier gaat om een toepassing van Smartschool waarbij 

men digtale taken en toetsen kan afnemen, maar het geeft niet de planning weer van 

wanneer welke toets/taak wordt afgenomen.  

 

* een ouder duidde aan maar 1 keer per week de pushmails te willen krijgen, maar ze krijgt 

voortdurend meldingen in haar mailbox. 

 

De AD licht toe dat er een onderscheid is tussen pushmails enerzijds en meldingen ivm 

nieuwe informatie die op Smartschool wordt geplaatst anderzijds. Er zal hierover eerst-

daags een nota met uitleg op Smartschool worden geplaatst. Bij verdere problemen is 

het raadzaam om contact op te nemen met F. De Roover. 

 

- Reduceren kosten: 

De ouders willen in overleg met de andere geledingen werk maken van het zo veel mogelijk 

reduceren van kosten. Zo was de sportdag in de 3de graad vorig schooljaar erg duur. Ook die-

nen bepaalde zaken meermaals tijdens een schoolloopbaan aangekocht te worden (bv. re-

kenmachine, bijbel, woordenboeken,…).  

De ORA stelt voor om een oefening hierrond te doen voorafgaand aan de bespreking van de 

schoolgids. De ORA bereidt deze oefening voor alvorens ze te agenderen op de schoolraad. 

De AD geeft aan dat de kostprijs van schoollopen ook voor het directieteam een belangrijk 

aandachtspunt is. Hij is zeker bereid om minder dure alternatieven voor bepaalde zaken met 

het personeel te bespreken zolang de leerplandoelstellingen op eenzelfde manier kunnen be-

haald worden. 

 

3. Voorstel aangepast huishoudelijk reglement schoolraad 

 

Door de aanpassing van het participatiedecreet is er ook een aanpassing nodig van het huis-

houdelijk reglement van de Schoolraad. 

Er werd een nieuw voorstel gemaakt op basis van het model van het VSKO. Ook de installa-

tieprocedure nieuwe schoolraad werd als bijlage toegevoegd. 

 

De ouders en leerlingen geven nog aan I. De Winter via mail door hoe zij over de vergaderin-

gen van de schoolraad willen communiceren met hun achterban (zie punt 8.1 van het huis-

houdelijk reglement). Zij geven dit door voor de volgende vergadering van de schoolraad zo-

dat het aangepast huishoudelijk reglement op de vergadering van 18/11 door alle leden kan 

ondertekend worden. De geledingen gaan hiermee akkoord. 

 

Het personeel vraagt naar een geschikte plaats in de studio om het verslag te kunnen ophan-

gen. 

 

De ouders willen graag voldoende overleg met hun achterban plegen en vragen om onder-

werpen tijdig te agenderen op de schoolraad zodat er kans is tot overleg met de achterban 

alvorens er moet beslist worden. 

De AD geeft aan dat dit zoveel mogelijk gebeurt met zaken die vooraf geweten zijn (bv. priori-

teiten besteding lestijdenpakket, aanpassingen schoolgids, enz.), maar dat dit moeilijk kan 

voor zaken die plots opduiken. 

De ouders vragen wanneer de lijst met bijdragen wordt opgemaakt (cfr. achteraan in de 

schoolgids). 

De AD licht toe dat dit pas helemaal op het einde van het schooljaar gebeurt om op basis van 

de meest recente cijfers een nieuwe overzicht te maken. Het gaat hierbij steeds om cijfers uit 

het verleden, die meestal een goed beeld moeten geven van wat verwacht kan worden. 
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De ouders vragen om in de mate van het mogelijke bij het boeken van bepaalde uitstappen 

rekening te houden met vroegboekkorting. 

De AD licht toe dat vooraleer er een excursie wordt vastgelegd die grondig besproken wordt 

met (vak)collega’s en directie o.a. in het kader van de te behalen leerplandoelstellingen. 

Dit item wordt verder bekeken zodra de ORA de voorbereidende oefening mbt kostprijzen 

heeft afgerond. 

 

4. Infrastructuurwerken  

 

- De speelplaats van de eerste graad zal heraangelegd worden. De school streeft ernaar om 

deze werken tijdens de volgende grote vakantie te laten plaatsvinden. De plannen zijn nog niet 

volledig gefinaliseerd maar een voorlopige versie was al wel te zien tijdens de open monu-

mentendag. 

 

- Er komt een verluchtingssysteem voor de inpandige lokalen (lokalen zonder buitenramen). 

  

- Een groot dossier dat wel wat hinder met zich zal meebrengen is de restauratie van blok 5. 

Vermoedelijk start dit nog in de loop van dit schooljaar en zullen de werken ongeveer 1 jaar 

duren. Blok 5 bevat heel wat klassen en het zal niet mogelijk zijn om veel klassen te verhuizen 

naar een andere locatie. Wel werd er in het dossier voorzien dat er een aantal containerklas-

sen zal geplaatst worden. Gedurende de werken zal de Bosstraat een enkelrichtingstraat wor-

den. Hierover is al heel wat overleg gepleegd met gemeente en politie. De kans is reëel dat de 

bussen tijdens die periode terug achteraan de school komen te staan.  

 

De leerlingen vragen of het mogelijk is om daar ook met de gekleurde vakken te werken 

zoals op speelplaats 1. 

De AD licht toe dat dit nog moet bekeken worden. Een probleem dat zorgt voor extra 

chaos is zeker het feit dat de leerlingen een grotere afstand moeten afleggen van de 

speelplaats naar de standplaats van de bussen.  

De leerlingen suggereren om de fietsers eventueel langs een andere ingang te laten ver-

trekken om de chaos te reduceren. 

De AD geeft aan dat bijkomende suggesties om de chaos te reduceren steeds welkom 

zijn. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat de bussen niet eender waar kun-

nen staan. Dit wordt overlegd in samenspraak met De Lijn en de politie. 

 

De lokale gemeenschap vraagt om te laten weten in welke richting het eenrichtingsver-

keer voor de school best zou georganiseerd worden zodat er bij het overleg met de ge-

meente rekening kan gehouden worden met wat best is voor de school. 

 

De leerlingen zouden het beter vinden indien er al enkele bussen aan de schoolpoort 

zouden staan wachten zodra de school uit is. Er staan vaak erg lange rijen aan de bus-

sen. 

De AD geeft aan dat we als school weinig impact hebben op het tijdstip waarop de bus-

sen arriveren. De Lijn beslist hierover. Er worden wel afspraken gemaakt over het tijdstip 

waarop de bussen vertrekken. Bussen staan nu niet meer aan onze school te wachten, 

omdat ze eerst naar Hagelstein rijden, en daar pas kunnen vertrekken als de school uit 

is en de betrokken leerlingen op de bus zitten. 

 

- Tenslotte werden alle nog overblijvende werken ingediend in 1 groot dossier in de hoop dat 

dit nog aanvaard wordt in 2014 zodat we nog kunnen genieten van de huidige reglementering 

aangaande subsidiëring. 
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Indien dit niet lukt en ons dossier onder de nieuwe wetgeving valt, zullen we heel wat  jaren 

langer moeten wachten op het in orde brengen van de school. 

 

De AD geeft ook nog aan dat de huidige restauraties veel degelijker gebeuren dan vroeger. 

 

- De lokale gemeenschap licht toe dat de vzw Wintertuin ook 2 projecten gaat opstarten. 

Er zullen werken gebeuren aan de cryptezaal en aan de roestige hekken in de binnentuin. 

Een ander project is het herstel van de glas in lood ramen van de kerk op de eerste verdie-

ping; dit is ter hoogte van de speelplaats van de eerste graad en zal wel wat hinder opleveren. 

Zodra de aannemer bekend is, zal er samengezeten worden met de school om de hinder zo-

veel mogelijk te beperken 

 

- De ouders informeren naar de stand van zaken mbt de villa. 

De AD licht toe dat de villa met eigen middelen en mensen wordt opgeknapt. Er werden al 

verschillende eigentijdse lokalen in gemaakt met respect voor het erfgoed. De bedoeling is om 

dit verder te zetten. Ook de buitenkant moet nog verder gerestaureerd worden 

 

5. Verkeersweek 

 

De ouders hebben vorig jaar spaakverlichting aangekocht voor een 100-tal leerlingen. 

Ze vragen aan de leerlingen om mee na te denken hoe dit best voor de verkeersweek kan 

aangewend worden.  

 

De leerlingen bespreken dit en stemmen verder af met de ouders via mail. 

 

De lokale gemeenschap raadt aan om de spaakverlichting niet mee te geven maar ter plaatse 

te installeren. 

 

6. Varia 

 

- Mogelijke samenwerking met UM-Hagelstein en De Pelgrim: 

In het kader van de vorming van scholengroepen heeft het schoolbestuur beslist om verken-

nende gesprekken op te starten met vzw De Pelgrim (Colomaplus en Sint-Norbertus Duffel) en 

vzw Verenigde scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein om mogelijk 1 vzw te worden. De 

bedoeling is om ook nog met de basisscholen uit de buurt te overleggen of ook zij van deze 

scholengroep deel willen uitmaken. Mogelijk worden we dan een vzw met een 10.000-tal leer-

lingen. 

Er is wel nog geen beslissing genomen in deze zaak en er zal nog heel wat verder overleg 

over gepleegd worden.  

 

- Uniform:  

De leerlingen signaleren een aantal problemen: 

* Er is twijfel over de regels waardoor er geregeld discussie is tussen leerkrachten en leer-

lingen. 

* Het uniform op zich wordt weinig gecontroleerd maar over bv. de fleurige binnenkant van een 

jas struikelt men dan wel. 

 

De ouders geven aan dat ze op de contactavonden werden gebriefd door de graaddirec-

teurs dat de kap en binnenkant van jassen niet in felle kleuren mogen zijn. Ze zijn van 

mening dat leerlingen weten dat ze naar een uniformschool komen en dat ze van deze 
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zaken dan ook geen strijd moeten maken. Mogelijk kunnen de kleuren die wel toegela-

ten zijn volgend jaar opgenomen worden in de schoolgids. 

De leerkrachten geven aan dat er wel veel wordt gecontroleerd, maar dat er voorname-

lijk in de derde graad nog veel frustratie is omdat daar het vast uniform nog niet verplicht 

is. De leerkrachten begrijpen sommige opmerkingen maar vinden dat we er als school 

ook geen jaren meer kunnen over doorgaan. Wat kan en wat niet is ook een kwestie van 

gezond verstand. 

 

- Dalend leerlingenaantal: 

De leerlingen vragen in hoeverre het uniform te maken heeft met het dalend leerlingenaantal. 

De AD geeft aan dat het een prioriteit is om na te denken over mogelijke oorzaken. Een be-

langrijke reden is zeker de denataliteit in de gemeentes waaruit wij recruteren.  

Het uniform zal ook een rol spelen, maar zowel pro als contra. 

Ook de chaos op de bussen kan een mogelijke oorzaak zijn. 

De volgende maanden zal daar zeker rond gewerkt worden met bestuur, directie en perso-

neel.  

 

De leerlingen vragen in hoeverre Hagelstein hier ook last van heeft. 

De AD wijst erop dat de denataliteit een gegeven is. Of Hagelstein daar in dezelfde mate last 

van heeft als wij weten we niet. Wel is het zo dat blijkbaar heel wat ouders die hun kind in een 

ASO-richting willen inschrijven, steeds meer kiezen voor een type college en niet voor een 

school met verschillende onderwijsvormen zoals de onze. Er is vooral een daling in Latijn. Via 

STEM hebben we wel heel wat leerlingen aangetrokken die anders niet naar onze school zou-

den gekomen zijn. UM bevindt zich in een omgeving waar geen denataliteit is, maar toch ken-

nen ze een vergelijkbare daling in ASO, en meer specifiek in de richting Latijn.  

Uit onderzoek blijkt trouwens dat sommige scholen die vroeger voornamelijk een ASO-school 

waren nu evolueren naar een situatie waarbij het aandeel ASO-leerlingen eerder marginaal is. 

De directie gaat het probleem verder bekijken en mogelijke redenen in kaart brengen. Uiter-

aard is input van de verschillende geledingen zeer welkom. Helaas hebben we niet op alle 

zaken impact. Bv. de besparingen bij De Lijn zullen de huidige problemen met de bussen ze-

ker niet verminderen. Tijdens de syntheseproeven rijden de bussen ook niet langer zowel ’s 

middags als ’s avonds. De Lijn vraagt ons te kiezen. We geven hierbij voorrang aan de leer-

lingen van de eerste graad omdat zij nog meer nood hebben aan het busvervoer. 

 

De lokale gemeenschap informeert naar het aantal inschrijvingen.  

De AD licht toe dat er 1508 leerlingen gestart zijn. In het eerste jaar zijn er 208 leerlingen in-

geschreven, ten opzichte van 242 vorig jaar. In de richting Latijn zitten er 52 leerlingen, ten 

opzichte van 107 vorig jaar. 

De tendens is dat Latijn overal in Vlaanderen daalt, maar niet overal in die mate. 

Dankzij STEM hebben we wel een aantal leerlingen gewonnen die anders niet voor onze 

school zouden gekozen hebben. Het is ook niet zo dat de meeste  STEM-leerlingen anders 

voor Latijn zouden gekozen hebben. 

 

De leerlingen vragen of het niet nuttig zou zijn om meer te investeren in richtingen die andere 

scholen niet hebben. 

De AD licht toe dat je dit niet zomaar als school kan beslissen. Dit moet aangevraagd worden 

bij de overheid en de kans dat je toelating krijgt is zeer klein. Voor STEM ligt het iets anders, 

omdat het niet echt een aparte richting is. Er wordt gebruik gemaakt van de vrije ruimte om er 

een STEM-invulling aan te geven. 

 

De leerlingen vragen naar de meerwaarde van het uniform. 
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De AD verwijst hiervoor naar de discussies die hieromtrent de voorbije jaren gevoerd zijn.  

Het uniform is historisch gegroeid en het geeft o.a. aan dat niet zozeer het uiterlijk telt, maar 

wel wie je zelf bent. De AD is van mening dat de discussies rond het uniform niet jaarlijks op-

nieuw kunnen gebeuren. Met de leverancier van het vaste uniform is er trouwens een contract 

dat loopt tot schooljaar 2019-2020. Dit betekent niet dat de discussie rond het uniform niet 

vroeger dan schooljaar 2019-2020 kan opgestart worden, maar momenteel is het hiervoor nog 

te vroeg. 

 

- Seminaries: 

De ouders signaleren dat er problemen waren bij het kiezen van een seminarie.  

Sommige leerlingen hebben een overvloed aan seminaries om uit te kiezen, anderen hebben 

nauwelijks keuze. Verder werden sommige leerlingen niet toegelaten tot een seminarie dat 

voorbereidt op een toelatingsexamen. Dit zou vermeden moeten worden. 

 

Het personeel geeft aan dat driekwart van de seminaries dit jaar nieuw is. Dit bemoeilijkt ook 

de keuze van de leerlingen. Misschien moet er nog wat meer afstemming zijn met de leer-

lingen over het aanbod. Het personeel raadt ook aan om de inschrijving voor seminaries niet 

meer te laten samenvallen met de inschrijving voor een andere activiteit zoals de sportdag. 

Als de leerlingen hun keuze al aangeven op de herinschrijvingsfiche, hebben leerkrachten er 

ook sneller zicht op. 

 

De AD verzekert dat de opmerkingen zullen meegenomen worden door de mensen die rond 

de seminaries werken. 

 

- Huishoudelijk reglement ORA: 

De ouders geven mee dat naar aanleiding van het gewijzigd participatiedecreet de ORA ook 

haar huishoudelijk reglement heeft aangepast. Het gaat hierbij voornamelijk om het financiële 

luik zodat ouders beschermd worden inzake bepaalde verantwoordelijkheden. Er zal ook een 

nota opgemaakt  worden om te verduidelijken waaraan de middelen die de ORA genereert 

met bepaalde activiteiten, zullen besteed worden. 

 

 

De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op dinsdag 18 november 2014 

om 20u in lokaal 5101. 


