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Datum en tijdstip 5 maart 2015 – 20.00u 

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

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Jo De Boeck, Mario Baeck 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 18 november 2014 

 
- Varia p.6: typfout: “Datum waarop het uniformcontract afloopt”. 

 
Verder wordt het verslag goedgekeurd. 
 
2. Opvolging van het verslag 
 
- Hygiëne toiletten: 
Er werd intussen voor gezorgd dat er zeep is aan de wastafels in de toiletruimtes.  
Mogelijk worden er op termijn ook nog enkele nieuwe handdrogers aangebracht, vermoedelijk 
in het jongenstoilet van de 2de en 3de graad. De prijzen hiervoor werden aangevraagd.  
Wat betreft de beperkte spoelcapaciteit van de toiletten: dit heeft te maken met de diameter 
van de waterleidingen. Door te intensief gebruik en door het gebruik van regenwater geeft dit 
soms problemen. Dit valt niet zo maar op te lossen. 
De meisjestoiletten die nu niet gebruikt worden, zijn gebouwd om te gebruiken op het ogenblik 
dat de Sint-Ceciliazaal verhuurd wordt. Ze zijn niet bedoeld voor de leerlingen. Bijkomende 
toiletten gebruiken op het ogenblik dat het debiet al laag is, is bovendien ook geen oplossing. 
Er werd een tijd met kraantjeswater doorgespoeld, maar vanuit een milieubewust standpunt 
werd er terug overgeschakeld naar regenwater. Aan het volume kan niet direct iets gebeuren. 
Het enige wat kan helpen is een betere spreiding van het toiletgebruik. Nu gaat bijna iedereen  
op het einde van de speeltijd. 
 
- Verbetering gebruik Smartschool: 
Er werden enkele problemen gesignaleerd nav een verkeerde communicatie, maar na een 
contact met F. De Roover is dit intussen opgelost. 
De ouders signaleren dat Smartschool nog onvoldoende is ingeburgerd bij de ouders. Ze vra-
gen om de promotiecampagne hierrond nog te versterken. 
De AD geeft toe dan ondanks de communicatie die er gebeurt vanuit de school ouders niet 
altijd de moeite doen om systematisch gebruik te maken van Smartschool. 
De ouders suggereren om in de loop van het schooljaar (bv. januari) nog eens een extra rap-
pel naar de ouders van de tweedejaars te doen rond het gebruik van Smartschool om dit te 
stimuleren (bv. een standje tijdens de oudercontacten of een rappel per brief). De ouders van 
de eerstejaars komen grotendeels naar de opleiding rond Smartschool. 
De leerlingen raden aan om ook promotie te maken voor de app van Smartschool. 
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De AD haalt aan dat de leerlingen zelf er meestal snel mee weg zijn. Ook zij kunnen hun ou-
ders bij moeilijkheden op weg helpen. Wellicht heeft het echter ook te maken met een gebrek 
aan motivatie om te gaan kijken.  
De leerlingen zijn van mening dat als het rapport op Smartschool zelf zou komen dit ook een 
extra trigger zou betekenen. 
 
- Verkeersproject: 
Tijdens de vorige schoolraad kwamen er enkele opmerkingen van ouders en leerlingen. Deze 
worden uiteraard meegenomen naar volgend schooljaar. 
De ouders vragen wie de taak van L. Gommers zal overnemen als hij met pensioen gaat. Ze 
hopen dat het verkeersproject niet wordt afgebouwd maar dat het samen met hun hulp wordt 
verder gezet. Ze hopen ook dat blijvend gegaan wordt voor kwalitatieve sprekers. 
De AD geeft aan dat het niet de bedoeling is om het project af te bouwen, maar dat wie de 
taak van L. Gommers kan overnemen afhangt van de besteding van de middelen. Dit wordt in 
juni in overleg met LOC bepaald. In elk geval is er de intentie om het verkeersproject, in welke 
vorm dan ook, te organiseren. In sommige jaren is er al een combinatie met bepaalde activitei-
ten rond gezondheid, ook al omdat er minder activiteiten ivm verkeer beschikbaar waren (cfr. 
De Lijn, politie, …). 
 
- Leerkrachtenevaluatie: 
De leerlingen zullen via Smartschool een kleinschalig testproject inzake leerkrachtenevaluatie 
lanceren waarbij leerkachten kunnen kiezen of ze al dan niet willen meedoen. De leerlingen 
bekijken dit nog verder met F. De Roover. Het project is opbouwend bedoeld en kan leer-
krachten meer inzicht verschaffen in de elementen waarin ze zich nog zouden kunnen verbe-
teren.  
De ouders vragen hoe vaak leerkrachten geëvalueerd worden door de directie. 
De AD licht toe dat er eerst 2 functioneringsgesprekken worden gevoerd die dan gevolgd wor-
den door een evaluatiegesprek. Deze cyclus loopt over verschillende jaren.  
De ouders vragen waarop men zich baseert om deze gesprekken te voeren. Gaat men in les-
sen kijken? 
De AD haalt aan dat er met verschillende factoren wordt rekening gehouden. De graaddirec-
teur woont wel eens een les bij, maar er wordt ook rekening gehouden met hoe men functio-
neert als lid van een vakgroep, als collega, enz. Soms komt er ook terugkoppeling van ouders, 
collega’s of leerlingen. Belangrijk is wel om deze info in de juiste context te plaatsen zodat er 
op zo’n objectief mogelijke manier met die zaken wordt omgegaan. 
Ouders: Wordt er rekening gehouden met de resultaten die leerlingen halen? In sommige 
klassen zijn de gemiddelden zeer laag. Bij sommige leerkrachten is dat zelfs elk jaar het geval.  
AD: Als er zaken buiten de band lopen, wordt er wel naar gekeken. Het is echter niet noodza-
kelijk zo dat een leerkracht met lage gemiddelden slecht bezig is. Soms worden er ook exa-
mens opgevraagd. Mogelijk wordt er ook met een pedagogisch begeleider naar gekeken. Dit 
gebeurt echter niet systematisch. Maar als er bepaalde signalen zijn, kan dit meegenomen 
worden in een functioneringsgesprek.  
De ouders zijn blij dat de leerlingen dit project inzake leerkrachtenevaluatie ter harte nemen 
vermits feedback eigenlijk een geschenk is. Iedereen wordt er beter van.  Een leerkracht zal 
positieve feedback ook meenemen naar het functioneringsgesprek. Twee jaar geleden heeft 
het oudercomité dan ook het initiatief genomen om leerkrachtenevaluatie te stimuleren. 
De lokale gemeenschap beaamt dat het moet gaan om het geven van feedback zodat er 
eventueel kan bijgestuurd worden. Het gaat er niet om de leerkracht als goed of slecht te be-
oordelen. 
 
3. Voorstel mbt de prioriteiten bij de besteding van het lestijdenpakket zoals overeen-

gekomen met het LOC 
 
Dit document wordt jaarlijks in overleg met de personeelsdelegatie in het LOC opgemaakt en 
nadien voorgelegd in de schoolraad. 
 
Een school beschikt qua middelen over uren (die horen bij het lestijdenpakket) en over punten 
(die gebruikt worden om de administratieve medewerkers te betalen). 
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Voor functies die niet bestaan uit het lesgeven voor een klas, wordt er een voorafname ge-
daan inzake uren. Dit document geeft aan welke functies betaald worden met lesuren.  
Tijdens de bespreking met de personeelsdelegatie in het LOC wordt er altijd getracht om een 
gezond evenwicht te bekomen. Een school kan zonder goedkeuring van de personeelsdelega-
tie tot 3% van het totaal aantal uren gebruiken voor andere functies dan lesgeven. Indien de 
3% overschreden wordt, dan is er een akkoord nodig van de vakbondsdelegatie. 
De lokale gemeenschap vraagt of, bij een daling van het aantal uren, mensen betaald moeten 
worden met punten om hen te werk gesteld te houden. 
De AD geeft aan dat ook het aantal punten beperkt is. Indien er minder middelen voor handen 
zijn, dan krijgt iemand mogelijk minder uren. Zowel de lesgevers als de organisatie daarrond 
zijn nodig. Daarom gebeurt de besteding ervan in overleg met de vakbonden. 
De ouders zeggen bezorgd te zijn om de negatieve impact op de lesgevers. 
De leerkrachten vragen om de grens van 3% niet te overschrijden. Ze zijn van mening dat als 
er geknipt moet worden dit in verhouding moet gebeuren. Met andere woorden, indien er uren 
voor leerkrachten sneuvelen, dan moet bekeken worden welke functies buiten het lesgeven de 
meeste pedagogische meerwaarde hebben zodat die zeker kunnen behouden worden.  
De ouders zijn van mening dat de core business van de school het lesgeven is. Ze vinden dan 
ook dat de school maximaal moet inzetten op lesgevers. 
De AD is van mening dat het gaat om het zoeken van een juist evenwicht tussen de verschil-
lende functies zodat de school in zijn geheel goed kan functioneren. De opgesomde criteria 
staan niet in volgorde van belangrijkheid. Misschien worden ze voortaan best alfabetisch ge-
rangschikt zodat hier geen misverstand rond bestaat. 
De ouders zijn van mening dat wat het meeste bijdraagt aan het lesgeven best bovenaan komt 
te staan.  
De lokale gemeenschap wijst erop dat je niet alles op de schouders van de leerkrachten kan 
leggen. Er zijn bepaalde functies buiten het lesgeven nodig om een school te laten functione-
ren. De lokale gemeenschap raadt de ouders aan om hun bezorgdheid aan de overheid over 
te maken zodat er middelen voorzien worden voor deze functies ipv dat ze moeten afgenomen 
worden van de uren van de leerkrachten. 
 
4. GOK-thema’s binnen de nieuwe GOK-cyclus 2014-2017 
 
GOK staat voor gelijke onderwijskansen. 
Vier criteria tellen mee om te bepalen of een leerling een indicatorleerling is: 

- thuistaal 
- opleidingsniveau moeder 
- buurt 
- schooltoelage 

 
Scholen krijgen voor deze leerlingen extra middelen: 

- als er in de eerste graad min 10% indicatorleerlingen zijn;  
- als er in de tweede en derde graad min. 25% indicatorleerlingen zijn; 

De school krijgt deze uren pas als het in totaal over min. 6 uren gaat. 
Indien de school deze uren toegewezen krijgt, moet er een zeer gestructureerde aanpak ge-
volgd worden (administratie bijhouden, analyse beginsituatie, thema’s bepalen, rapporteren, 
personeel bij betrekken,…). 
 
De 2 door onze school gekozen thema’s voor deze cyclus zijn: 

- Preventie en remediëring (link met GOK-leerlingen, M-decreet, leerlingvolgsysteem, 
klasteams,…) 

- Doorstroming en oriëntatie (link met GOK-leerlingen, M-decreet, leerlingvolgsysteem, 
leerlijnen,…) 

 
Op basis daarvan worden doelstellingen bepaald en acties uitgewerkt. 
Een GOK-cyclus duurt 3 jaar. De recentste cyclus is gestart in september 2014. 
De bedoeling is om alle leerkrachten hierbij te betrekken. Uiteraard werd er met de gegene-
reerde middelen een vast team aangesteld dat hierrond werkt. 
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De bedoeling van de GOK-middelen is dat de betrokken leerlingen geholpen worden en dat ze 
een beter traject op school doormaken. Wij proberen er ook voor te zorgen dat de acties ten 
goede komen van al onze leerlingen.  
 
De ouders vragen wat een klasteam is. 
De AD geeft aan dat het de bedoeling is om in de toekomst te werken met een klasteam per 
klas dat de verantwoordelijkheden op zich neemt ipv een KT en hulpKT. 
De leerkrachten hopen dat dit een hulp zal zijn om klassenraden voor te bereiden. Leerkrach-
ten krijgen steeds meer taken (bv. door het M-decreet) en hebben steeds meer administratie 
te doen waardoor het inderdaad beter is om de taken wat te verdelen over meerdere handen. 
De AD beaamt dat de KTs veel problemen moeten oplossen. Er werd rond het idee van klas-
teams al heel wat werk verricht (o.a. tijdens de pedagogische studiedag).  De bedoeling is om 
tot een situatie te komen die voor de meeste leerkrachten een stap vooruit is. 
 
5. Infrastructuurwerken: branddetectiesysteem 
 
Er komt een branddetectieysteem in de volledige school. Dit is een groot en duur project, maar 
het is noodzakelijk omdat we niet kunnen voldoen aan andere brandwerende middelen zoals 
bv. compartimentering. Het project werd goedgekeurd door de brandweer en laat ons toe om 
snel te detecteren waar een brandhaard zich bevindt zodat de brandweer adequaat kan ingrij-
pen. Om de overlast te beperken zullen de werken voornamelijk tijdens vakanties, ’s avonds, 
’s nachts en in weekends plaats vinden. 
Daarnaast blijft de school ook veel belang hechten aan evacuatieoefeningen. 
 
De leerlingen geven aan dat er nog geen evacuatieoefeningen geweest zijn dit schooljaar. 
De AD licht toe dat 1 geplande oefening uitgesteld werd wegens het slechte weer. Er komt 
zeker nog 1 evacuatieoefening dit schooljaar. 
De leerlingen vragen of bij een aangekondigde oefening iedereen effectief evacueert, ook wie 
bv. in vergadering zit. 
De AD beaamt dat iedereen evacueert. 
 
De ouders vragen of het alarm elke maand getest wordt. 
De AD licht toe dat dit niet gebeurt, maar ook niet verplicht is. 
 
6. Impact besparingsplannen 
 
Dit punt werd niet besproken bij gebrek aan juiste input. Mogelijk agenderen de ouders dit 
volgende keer opnieuw. 
 
7. M-decreet 
 
De AD licht het M-decreet kort toe. De leerkrachten werden hierover al geïnformeerd tijdens 
de personeelsvergadering. 
 
Op basis van een VN-decreet mogen personen niet gediscrimineerd worden omwille van een 
handicap. Strikt genomen moeten dus alle jongeren welkom zijn op een school. Elke school 
zal dan ook voor een brede basiszorg moeten zorgen door: 

- een krachtige leeromgeving aan te bieden; 
- leerlingen systematisch op te volgen; 
- actief te werken aan het verminderen van risicofactoren. 

De bedoeling is om het aantal leerlingen te verminderen die niet voldoende hebben aan de 
brede basiszorg en die een verhoogde zorg nodig hebben.  
Bij een verhoogde zorg kunnen er 4 types van extra maatregelen genomen worden: 

- remediërende 
- differentiërende 
- compenserende (vb. gebruik hulpmiddelen) 
- dispenserende (vb. bepaalde leerstofonderdelen schrappen) 
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Als het ondanks deze maatregelen niet lukt voor de leerling in het gewoon secundair onder-
wijs, dan kan er in overleg met het CLB beslist worden om de leerling naar een school voor 
buitengewoon onderwijs te laten gaan. 
Dit alles gaat heel veel vragen van de leerkrachten en van het ganse schoolteam, maar het is 
moeilijk om nu in te schatten wat de precieze impact zal zijn.  
 
De lokale gemeenschap geeft aan dat de toegankelijkheid van de school een probleem kan 
zijn. 
De AD licht toe dat een school telkens “redelijke” maatregelen (dus haalbare maatregelen die 
in verhouding zijn) moet nemen. We moeten ook wel rekening houden met verordeningen 
vanuit onroerend erfgoed. 
 
Ouders: krijgt de school hier subsidies voor? 
De AD licht toe dat het niet duidelijk is of dit specifiek in het kader van het M-decreet mogelijk 
is. Men gaat er vanuit dat er minder mensen in het buitengewoon onderwijs nodig zijn en dus 
mogelijk kunnen overgeheveld worden naar het gewone onderwijs, maar dit is nog niet prak-
tisch geregeld. 
 
De lokale gemeenschap vraagt wat er gebeurt met kinderen met autismespectrumstoornissen. 
De AD licht toe dat type 9 in principe nog behoort tot het buitengewoon onderwijs, maar mo-
menteel heben wij zulke leerlingen ook al op onze school. Dit is niet altijd makkelijk, noch voor 
de leerkrachten, noch voor de medeleerlingen. 
De leerlingen vinden het belangrijk dat ook zij hierin begeleid worden zodat ze beter weten 
hoe hiermee om te gaan. 
De ouders zijn van mening dat kinderen op jongere leeftijd vaak meer open staan voor het feit 
dat leerlingen ‘anders’ zijn. Ze vinden het belangrijk om erover te communiceren. Hoe beter 
men geïnformeerd is, hoe beter men kan anticiperen. 
De leerkrachten wijzen erop dat hier niet zomaar over mag gecommuniceerd worden.  Het 
belang van het kind gaat voor op het belang van de groep. 
De lokale gemeenschap vindt het belangrijk dat leerkrachten goed begeleid en opgeleid wor-
den zodat ze goed met zulke zaken leren omgaan. 
 
De AD licht toe dat ook de leerlingencoaches en graaddirecteurs veel tijd spenderen aan zulke 
zaken. Mocht dit bv. verdubbelen, dan heeft dat een serieuze impact. Ook over de verdere 
ondersteuning vanuit het CLB is er nog grote onduidelijkheid. 
 
De leerlingen hebben hun bedenkingen bij het M-decreet. Gaat het effect van ‘anders zijn’ niet 
versterkt worden als deze leerlingen tussen ‘normale’ leerlingen gezet worden? Is het niet be-
ter om zulke leerlingen in een aparte groep te plaatsen bij personeel dat er mee kan omgaan? 
Nu komt er weer een zware taak bij voor de leerkrachten. Mogelijk gaan er meer uren naar het 
ZOOM-team, waardoor er nog minder uren zijn voor de leerkrachten. In hoeverre is dit nuttig? 
Kunnen we geen aparte groep maken binnen de school? 
De lokale gemeenschap meent dat dit tegen de geest van het decreet is. Het decreet zelf is 
nobel, maar in de realiteit leidt het misschien nog meer tot stigmatisering. 
De leerkrachten geven aan dat in andere landen speciale begeleiders voorzien worden. Wel-
licht is daar in ons land geen budget voor. De school heeft al wel blinde leerlingen op school 
gehad. Dat traject werd tot een goed einde gebracht mede dankzij de vele hulp van ouders, 
leerlingen en leerkrachten.  
Ouders: Blijft de GON-begeleiding nog bestaan? 
De AD geeft aan dat exacte invulling hiervan ook nog niet duidelijk is. 
De leerlingen vragen in hoeverre het mogelijk is om aan te tonen dat het niet werkt (cfr. de 4 
soorten maatregelen)? 
De AD geeft aan dat dit voor elke leerling apart moet gebeuren. 
 
8. Stand van zaken vorming scholengroepen 
 
De school heeft een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken of we tot een scholen-
groep kunnen toetreden (bestuurlijke schaalvergroting). Hierbij zou ons schoolbestuur samen-
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gaan met raden van bestuur van scholen uit de buurt (secundair en basis) zodat bepaalde 
schaalvoordelen kunnen gecreëerd worden. Hoe dit precies in zijn werk zou kunnen gaan (ju-
ridisch, financieel,…) wordt de volgende maanden/jaren bekeken. 
 
De ouders vragen welke zaken een rol spelen bij de keuze van de partnerscholen. 
De AD geeft aan dat vooral de visie op onderwijs en hoe een school best georganiseerd wordt 
een rol zal spelen. Ook de manier van besturen zal een rol spelen. 
 
9. Aanpak en planning ivm aanpassingen aan de schoolgids voor volgend schooljaar 
 
De voorstellen qua aanpassingen aan de schoolgids worden tegen 30 maart bezorgd aan de 
leden van de schoolraad. 
Tegen 24 april dienen de geledingen hun eventuele bemerkingen bij de voorgestelde aanpas-
singen te bezorgen aan de AD.  
Vervolgens bekijkt het beleidsteam deze bemerkingen. 
Op 8 mei wordt er een definitieve versie van de schoolgids aan de schoolraad bezorgd. 
Tijdens de schoolraad van 18 mei wordt dan alles gefinaliseerd. Het is niet de bedoeling om 
dan nog eens dezelfde tijd te spenderen aan het doornemen van de hele schoolgids. 
 
De leerlingen vragen of de cover van de schoolgids aangepast wordt. 
De AD licht toe dat de campagne ‘we kunnen je leren vliegen’ wijzigt in een campagne met 
verschillende foto’s van leerlingen, maar er moet nog bekeken worden welk beeld op de cover 
van de schoolgids zal komen. 
De leerlingen tonen tijdens de vergadering hun eigen voorstel van cover. 
 
De ouders informeren of er een andere slogan zal gebruikt worden. 
De AD beaamt dit maar welke dit juist wordt moet nog definitief beslist worden. 
De ouders vragen om hen hierover te informeren op de volgende schoolraad. 
 
De ouders vragen naar de bedoeling van de nieuwe campagne. Is het de bedoeling om hier-
mee meer leerlingen aan te trekken? 
De AD licht toe dat het vanuit marketingstandpunt goed is om een bepaald beeld af en toe te 
veranderen. Uiteraard zal dat alleen niet voldoende zijn om extra leerlingen aan te trekken. De 
bedoeling is wel om op een herkenbare manier met de school naar buiten te komen via de 
verschillende communicatiekanalen. 
Het logo blijft behouden. 
De studiekeuzebrochures kregen al een facelift naar volgend jaar toe. 
 
10. Varia 

 
- Leerlingen:  

o De vogelgeluiden op de speelplaats om duiven af te schrikken halen de leer-
lingen en leerkrachten uit hun concentratie. Bovendien houdt het de duiven niet 
weg. De leerlingen vragen om een andere oplossing te voorzien. 
De AD geeft aan dat er verschillende zaken worden uitgeprobeerd op aanraden 
van leerkrachten biologie en van verenigingen zoals Natuurpunt. Zo werden er 
ook roofvogelkasten geplaatst. Het is de bedoeling om de zaken even vol te 
houden zodat we kunnen nagaan wat werkt en wat niet. De geluiden zullen ze-
ker stoppen tegen de paasexamens.  

o Zijn er al acties ondernomen om meer leerlingen aan te trekken (cfr. opendeur-
dag)? 
De AD licht toe dat er al heel wat publiciteit werd gemaakt (SUI-krantje, reclame 
op bussen, advertenties, reclame op broodzakken, publiciteit in het station van 
Mechelen, brochure scholengemeenschap, …) Uiteraard is niet alleen de re-
clame belangrijk voor de werving van leerlingen. Er komen ook veel basisscho-
len op bezoek. 
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De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op maandag 18 mei 2015 om 
20u in lokaal 5101. 


