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Datum en tijdstip 20 oktober 2016 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen, Chris Bosmans 
Ouders: Filip Horemans 
Leerlingen: Kristof Alaerts (leerlingbegeleider), Céline Van Den Langen-
bergh, Mathieu Seutin, Mariska Van de Sompele 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser (voorzitter), Mario Baeck 
Delegatie schoolbestuur: / 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Patrick De Wit, Jan Daems, Piet Boes, Gery Mer-
tens, Ria Vandenbroeke 

Verslaggeving Wilfried Wens 

 

Agendapunten 

 
1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 23 mei 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Opvolging leeswijzer: De delegatie van het personeel stelt zich de vraag of met het rapport dat 
nu maandag wordt verspreid, ook de leeswijzer zal worden meegegeven waarvan sprake was 
in het verslag van de schoolraad van 23 mei 2016. De AD bevestigt dat dit inderdaad de bedoe-
ling is.  
 
2. Informatie ivm de start van het schooljaar 
 
Leerlingenaantallen 
Voor het eerst in jaren is er terug een stijging qua leerlingenaantal. Er zijn momenteel 1542 
leerlingen, dat zijn er een 30-tal meer dan vorig schooljaar. In het eerste jaar zijn er 283 leer-
lingen ingeschreven, dat is exact evenveel als vorig jaar. 
STEM: 93 lln (stijging) 
LAT: 80 lln (lichte daling) 
Moderne: 62 lln (daling) 
1B: 11 lln (12 is het maximum) 
STV: 37 lln (status quo) 
1BEC: werd niet ingericht 
 

De algemeen directeur (AD) ziet volgende uitdagingen met het oog op toekomstige rekrutering: 
- Een betere profilering van onze richting moderne wetenschappen. Andere scholen in 

de buurt voegen daar vaak opties aan toe waardoor ouders de indruk krijgen dat dit 
“beter” is.  

- Latijn: bekijken waarom er toch heel wat leerlingen uit ons rekruteringsgebied hiervoor 
naar vb. het Sint-Romboutscollege gaan. Ouders ervan overtuigen dat onze richting 
Latijn top is. 

- STEM: niet noodzakelijk streven naar verdere groei, maar wel naar bestendiging (infra-
structuur, voldoende leerkrachten met het juiste profiel houden/krijgen om hierin les te 
geven, de profilering van een hoog abstracte richting behouden,…).  

 

3. Onderzoeken hoe grafische rekentoestellen tweedehands kunnen verkocht worden 
 
De delegatie van het personeel geeft aan dat er een vraag komt vanuit de vakgroep wiskunde 
3de graad om de mogelijkheid te onderzoeken om over te gaan tot een 2de hands verkoop van 
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grafische rekentoestellen. Deze vraag is gebaseerd op signalen die zowel vanuit ouders als 
leerlingen komen, vooral uit de richting STW. 
De personeelsdelegatie schetst de historische context van de invoering van de grafische reken-
toestellen in onze school. Ze zit bijkomend wel nog met vragen naar de impact van een moge-
lijke 2de handsverkoop, zoals: Blijft op dat ogenblik de garantie behouden? Kunnen toestellen 
blijvend (gratis) hersteld worden? 
 
Vanuit de lokale gemeenschap wordt aangegeven dat modellen om over te gaan tot een 2de 
handsverkoop zeker mogelijk moeten zijn. Zo zou de school de toestellen van leerlingen kunnen 
overkopen en ze zelf terug verkopen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de school 
eerder optreedt als bemiddelaar (vb. via een online prikbord). 
 
Vanuit de leerkrachten wordt nog een 3de mogelijkheid aangegeven: de school koopt, en ver-
huurt aan leerlingen. 
 
De AD geeft aan dat er vanuit de directie zeker bereidheid is om te kijken wat haalbaar is. 
Belangrijk hierbij is wel dat de school zelf in deze context geen bijkomende verantwoordelijkhe-
den moet opnemen. Een rol als mogelijk bemiddelaar lijkt dan ook het hoogst haalbare.  
 
4. Vernieuwing geleding lokale gemeenschap (cfr. bijlage bij het huishoudelijk reglement) 
 
De voorzitter geeft aan dat volgens het huishoudelijk reglement het de bedoeling is dat op deze 
eerste vergadering kenbaar wordt gemaakt of de leden van de lokale gemeenschap de intentie 
hebben om zich opnieuw beschikbaar te stellen om gecoöpteerd te worden in de schoolraad.  
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat zowel Mario Baeck, Gery Mertens als hijzelf inderdaad 
kandidaat zijn om opnieuw namens de lokale gemeenschap in de schoolraad van het Sint-Ur-
sula-Instituut te zetelen. De voorzitter geeft tevens aan dat hijzelf ook bereid is, als de school-
raad dat wenst, het voorzitterschap verder op te nemen.   
 
5. Onderzoek naar de aanvraag van CLIL (Content and Language Integrated Learning) op 
school 
 
De AD geeft aan dat de school het plan heeft opgevat om te starten met CLIL. 
 
Bij CLIL komt het erop neer dat leerlingen voor vooraf bepaalde vakken, in vooraf bepaalde 
jaren en onderwijsvormen, de keuze kunnen maken om dat specifieke vak in het Nederlands te 
volgen of in een andere moderne vreemde taal.  
Tevens haalt de AD aan dat CLIL bijkomend ook een heel andere manier van lesgeven inhoudt. 
 
Zo zou je vb. de keuze kunnen hebben om aardrijkskunde in het 1ste jaar in het Frans te volgen, 
of in het Nederlands. In een 2de jaar is het dan misschien het vak geschiedenis dat in het Ne-
derlands of het Engels zou kunnen gevolgd worden, … 
 
Onderzoek en ervaringen uit scholen die dit reeds toepassen, tonen aan dat deze benadering 
ervoor zorgt dat leerlingen grote stappen vooruitzetten op het gebied van taalbeheersing. 
 
Als school betekent dit een hele uitdaging. De wetgeving hierrond is erg streng en de school 
moet een uitgebreid aanvraagdossier invullen om goedkeuring te krijgen. Uiteraard moeten we 
ook leerkrachten bereid vinden om dit te doen. 
 
Graag hoort de directie wat de verschillende geledingen van dit initiatief vinden en welk advies 
de schoolraad hierover uitbrengt.  
 
De leerkrachten geven aan dat ze het idee op zich prima vinden, maar dat ze toch enkele vragen 
hebben. 
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Zo vragen ze zich af of het de bedoeling is om in één keer een volledig 6-jarig traject te imple-
menteren, dan wel om dit jaar na jaar uit te bouwen. 
De AD geeft aan dat, voor zover goedgekeurd door de overheid, de school zelf de keuze kan 
maken inzake snelheid van implementatie. Op basis van haalbaarheid kan dan bekeken worden 
hoe het implementatietraject er specifiek zou kunnen uitzien.  
 
De leerkrachten vragen ook naar de belasting voor het opmaken van het lessenrooster.  
De AD geeft aan dat er inderdaad een bepaalde impact zal zijn, maar dat de inschatting is dat 
die al bij al redelijk beperkt zal zijn. 
 
Leerkrachten hebben ook een vraag over hoe evaluatie zal gebeuren. Zal die anders zijn dan 
in de alternatieve (Nederlandstalige) lessen?  
De AD geeft aan dat verschillende evaluatievormen mogelijk zijn, zelfs evaluaties in het Neder-
lands. Uiteindelijk blijven de te behalen leerplandoelstellingen dezelfde als in het niet CLIL-tra-
ject. 
 
De leerlingen vragen zich af of het echt de bedoeling is om al te starten op 1 september 2017 
dan wel of het ook mogelijk is dat er later gestart wordt (1 september 2018)? 
De AD bevestigt dat, als er voldoende leerkrachten gevonden worden die bereid zijn volgend 
jaar te starten, en de school de goedkeuring krijgt vanuit de overheid, het wel degelijk de be-
doeling is om te starten op 1 september 2017. Voor collega’s met een masterdiploma is het 
traject om aan dit project te kunnen deelnemen iets complexer dan voor bachelors. Zij moeten 
immers de nodige certificaten halen. Voor hen lijkt het daarom mogelijk minder haalbaar om dit 
al te realiseren tegen 1 september 2017. Maar gezien gespreide implementatie mogelijk is, hoeft 
dat op zich geen probleem te zijn. 
 
Vanuit de ouders wordt gevraagd wat eigenlijk de voordelen zijn, als er toch gewoon hetzelfde 
lesprogramma gegeven wordt?  
De AD haalt aan dat op basis van ervaringen in andere scholen, de leerwinst op gebied van de 
moderne vreemde taal een belangrijk voordeel is. 
 
Vanuit de leerkrachten wordt ook gevraagd of Nederlandstalige handboeken gebruikt kunnen 
worden?  
De AD legt uit dat bij CLIL ook de handboeken of cursussen in de moderne vreemde taal moeten 
zijn. Handboeken gebruiken uit Wallonië lukt niet, vermits de leerplannen daar anders zijn dan 
in Vlaanderen. 
 
Kan je leerlingen verbieden om in CLIL te starten, als zou blijken dat ze onvoldoende sterk zijn? 
De AD geeft aan dat scholen elk op zich op een eigen manier omgaan met toegang tot deze 
richtingen. Zo zijn er scholen die vooraf een intake gesprek hebben met elke geïnteresseerde 
leerling, om vervolgens adviezen te formuleren. Hoe we op onze school met deze problematiek 
willen omgaan, zal in de verdere uitwerking van dit traject bepaald worden.  
 
Wat met leerlingen die graag de betrokken taal willen leren, maar het niet kunnen? De AD ant-
woordt dat CLIL geen taalcursus is. De focus blijft liggen op het specifieke vak. 
 
Vanuit de lokale gemeenschap wordt aangegeven dat uit studies blijkt dat er heel wat leerwinst 
te halen valt met dit type onderwijs. Trouwens, tot in de jaren 40 van vorige eeuw werd er op 
deze school onderwijs in een moderne vreemde taal gegeven. Dit leverde uitstekende meerta-
ligheid op bij heel veel leerlingen. Tot slot lijkt het ook een middel om de moderne vreemde talen 
beter te profileren. 
 
Conclusie: de schoolraad kan positief adviseren over dit project, en vraagt de school dit zeker 
verder te onderzoeken. 
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6. Varia 
 

 
- Digitale agenda: een lid van de personeelsdelegatie vraagt zich af of wat weergegeven 

is in het verslag van de vorige schoolraad ivm de digitale agenda niet voor een stuk in 
tegenspraak is met de handleiding die leerkrachten hieromtrent zelf gekregen hebben. 
De AD geeft aan dat het de bedoeling is dat huistaken en toetsen voldoende op voor-
hand worden ingegeven in de agenda. Tevens is het de bedoeling dat leerlingen taken 
en toetsen niet enkel kunnen terug vinden in de agenda, maar dat er met hen ook vooraf 
over gesproken is.  
 

- Vanuit de lokale gemeenschap wordt de vraag gesteld of het niet de bedoeling is dat de 
aanwending van het lestijdenpakket op een vergadering van de schoolraad wordt ge-
toetst aan de realiteit. Er zal bekeken worden of dit decretaal zo voorzien is. 
 

- De vraag wordt gesteld op welke wijze de schoolraad een adviserende stem kan hebben 
op gebied van gezonde voeding. De vrees bestaat dat bij een volgende vergadering van 
de schoolraad (januari) mogelijk al stappen zijn gezet in de vernieuwing van de catering 
op school. De AD geeft aan dat er ondertussen nog wel overlegmomenten gepland zijn 
met zowel leerlingenraad, PRA als ouderraad, en dat bedenkingen of suggesties ook 
daar kunnen geformuleerd worden.   
 
 

 
De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op dinsdag 24 januari 2017 om 
20u in lokaal 5101. 
 
 


