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Datum en tijdstip 18 november 2014 – 20.00u 

Aanwezig Personeel: Frieda Buijs, Stefan Verheyen 
Ouders: Ann Van Essche, Pascale Helderweirt, Myriam Van der Auwera 
Leerlingen: Patrick De Wit (leerlingbegeleider), Stefan De Raedemae-
ker, Jonas De Clercq, Mathieu Seutin 
Lokale gemeenschap: Patrick Weckesser, Ria Van Oevelen-
Vandenbroeke, Mario Baeck 
Delegatie schoolbestuur: / 
Directie: Wilfried Wens 

Verontschuldigd Christoffel Waelkens, Jo De Boeck, Raf Broeckhoven 

Verslaggeving Inge De Winter 

 

Agendapunten 

 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 2 oktober 2014 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Opvolging van het verslag 

 

- Pushmail Smartschool:  

De ouders informeren of de problemen van de baan zijn. 

De AD bevestigt dit. De betrokkenen hadden contact met Frank De Roover.  

Voor de berichten in je Smartschool-account kan je een pushmail krijgen. 

Je kan ook verwittigd worden als er nieuwe items op Smartschool worden geplaatst. 

Je kan deze mogelijkheden zelf aanvinken op Smartschool. De betrokken ouders zijn hier op 

gewezen. 

 

3. Huishoudelijk reglement van de schoolraad en installatieprocedure nieuwe school-

raad 

 

- Installatieprocedure: 

De ouders zijn van mening dat enerzijds zeggen dat de leden van de lokale gemeenschap via 

consensus moeten aangeduid worden en anderzijs aangeven dat , indien dit niet lukt, er tot 

stemming moet worden overgegaan, juridisch niet klopt.  

De leerlingbegeleider merkt op dat je vooraf kan afspreken dat als er geen consensus wordt 

bereikt, een stemming die consensus wel kan forceren. 

De AD merkt op dat een huishoudelijk reglement moet dienen om uit een mogelijke patstelling 

te komen.  

De voorzitter voegt toe dat er voldoende tijd voorzien is om tot een consensus te komen. Als 

dat niet lukt, is er een noodprocedure voorzien. 

De lokale gemeenschap merkt op dat er onder 7.7 van het huishoudelijk reglement ook sprake 

is van een consensus en indien dit niet lukt er wordt overgegaan tot een stemming. Waarom 

zou het dan niet wettelijk zijn? 
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De leerlingen zijn voorstander om de huidige tekst te behouden indien de ouders geen goed 

alternatief kunnen bieden. 

De ouders blijven bij hun standpunt dat de huidige formulering juridisch niet correct is. Ze wij-

zen erop dat er vanuit het participatiedecreet zeer bewust voor die consensus is gekozen. 

Volgens hen mag er dan ook niet overgegaan worden tot een stemming. 

De lokale gemeenschap is van mening dat men de consensus ook kan misbruiken om de zaak 

te blokkeren en dus nooit tot een consensus te komen. 

 

Het huishoudelijk reglement wordt ‘on hold’ geplaatst. 

De verschillende geledingen ondernemen de nodige stappen om dit juridisch uit te klaren. Tot 

zo lang blijft het vorig huishoudelijk reglement geldig. De ouders zouden over de installatiepro-

cedure ook graag verder overleggen met de geleding van de leerlingen en van het personeel. 

 

4. Evolutie leerlingenaantallen 

 

In Mechelen is de verhouding tussen katholiek onderwijs en gemeenschapsonderwijs redelijk 

constant. Als we de voorbije 10 jaar bekijken, constateren we volgende trends mbt de leerlin-

genaantallen:  

* Hagelstein, Sint-Romboutscollege, Ursulinen Mechelen (vooral TSO) groeien. 

* BIM-SEM en Scheppers blijven stabiel. 

* Coloma+ en SUI dalen (SUI in ASO). 

 

De centrumscholen zijn in het voordeel tov de periferiescholen. Dit heeft voor een deel te ma-

ken met de bevolkingsaangroei in de stad Mechelen en met het feit dat de gemeenten in de 

periferie te kampen hebben met denataliteit. Een situatie die enkele jaren zal aanhouden. 

 

De lokale gemeenschap uit haar bezorgdheid over de zware daling in SUI. Is er een reden 

waarom de richting Latijn zo sterk achteruit gaat? 

 

De AD geeft aan dat de reden niet helemaal gekend is. Er spelen veel factoren spelen mee:  

- Colleges met sterkere ASO-richtingen stijgen qua aantal leerlingen. Scholen die meerdere 

onderwijsvormen aanbieden dalen qua ASO. 

- SUI recruteert uit de weide omgeving. Heel wat leerlingen komen met de bus. De laatste 

jaren is dat niet de meest comfortabele manier om de school te bereiken. Dit is uiteraard geen 

goede reclame. Met de nieuw aangekondigde besparingen gaat het schoolvervoer zeker niet 

verbeteren. 

- De denataliteit speelt zeker ook mee. 

- Scholen in de omgeving die een nieuwbouw hebben gezet, trekken ook meer leerlingen aan.  

 

De ouders vinden het belangrijk om de leerlingen van het 6de leerjaar te bereiken.  

Ook een analyse van waarom sommige ouders niet kiezen voor SUI zou nuttig zijn. 

Sommige leerkrachten van SUI die zelf kinderen hebben in WAVO zouden bij de directie of bij 

de leerkrachten van WAVO kunnen polsen waarom mensen niet kiezen voor SUI. 

Ook leerkrachten die kinderen hebben in de basisscholen in de buurt, zouden eens kunnen 

horen bij de andere ouders waarom ze hun kinderen niet naar SUI sturen. 

De ouders vinden de brede waaier aan richtingen, het uniform en het patrimonium zeker troe-

ven die de school kan uitspelen. 

 

De leerlingen vragen welke initiatieven er genomen worden om dit op te lossen. 
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De AD geeft aan dat de school volop bezig is met de problematiek. Zo werd er bijvoorbeeld al 

gestart met STEM, wat een succes mag genoemd worden. Uiteraard moeten we eerst uitzoe-

ken wat mogelijke oorzaken van de problemen zijn vooraleer we hierop juist kunnen reageren. 

Aan de busproblematiek kunnen we weinig verhelpen buiten leerlingen stimuleren om met de 

fiets te komen en voor hen veilige fietstrajecten uitwerken. 

We willen ook samen met de leerkrachten en de raad van bestuur werken aan een warmere 

school met een meer waarderend klimaat. 

Onze gebouwen schrikken jongeren soms ook af. 

Verder heeft Hagelstein de naam dat ze meer voor haar leerlingen ‘zorgt’, terwijl in de praktijk 

blijkt dat wij vaak veel meer doen. Veel berust op perceptie. 

 

De ouders raden aan om een personeels- of klantenbevraging te doen. Je kan er veel uithalen 

en het geeft de school ook het imago dat ze begaan is met haar ‘klanten’.  

De AD geeft aan dat er bevragingen gebeuren – o.a. met nieuwe leerlingen. Maar het zijn 

vooral de leerlingen die niet naar hier komen die we zouden moeten kunnen bevragen. 

De lokale gemeenschap raadt aan om dit op niveau scholengemeenschap te organiseren.  

 

De leerlingen vragen of er al nieuwe initiatieven genomen zijn sinds de vorige schoolraad. 

De AD licht toe dat er gekeken werd naar mogelijke redenen. Er werden vele gesprekken rond 

gevoerd (o.a. tijdens de bezoeken aan de basisscholen).  

Het blijkt dat Sint-Katelijne-Waver niet het probleem is want de voorbije jaren steeg ons pe-

centage leerlingen dat we daar recruteerden. Het probleem is dat we verder weg steeds min-

der recruteren. 

 

Leerlingen en ouders raden aan om potentiële leerlingen te bevragen die langs komen op de 

opendeurdag maar toch niet inschrijven. Ook het personeel kan die dag spreken met de twijfe-

laars om meer te weten te komen over hun beweegredenen. 

De AD geeft aan dat het beleidsteam dat uiteraard al doet, ook op de onderwijsbeurs trou-

wens. 

 

De leerlingen raden aan om op de opendeurdag zeker uit te pakken met de plannen voor de 

nieuwe speelplaats van de eerste graad. Ook de activiteiten van de leerlingenraad kunnen 

bijdragen aan het beeld van een warme school. 

De AD geeft aan dat de plannen voor de nieuwe speelplaats al getoond werden op de vorige 

opendeurdag, maar vermits ze nog niet voltooid zal zijn tegen de volgende opendeurdag, zal 

er daar opnieuw mee uitgepakt worden. Verder is het beleidsteam zeker vragende partij om 

meer wervende leerlingenactiviteiten en activiteiten van de POK (Plezier op de koer) te tonen. 

 

5. Evaluatie verkeersproject 

 

De ouders geven aan dat de organisatie van het fietsproject niet echt geslaagd was.  

De leerlingen kwamen van alle kanten, ouders moesten 3u rechtstaan, kinderen werden zon-

der jas buitengestuurd, er was geen plan B voor bij slecht weer, enz.  

De leerlingen geven aan dat de uitleg van de VAB-man niet klopte met wat op het blad stond 

ivm het oversteken van een drukke weg, het al dan niet naast elkaar fietsen, enz. 

 

De leerlingen signaleren dat ze een mail ontvingen van de jeugdraad van de gemeente Bon-

heiden ivm een probleem rond de verkeersveiligheid van de fietsers. 

De AD vraagt om hierover contact te nemen met Ludo Gommers. 

De leerlingen vragen de ouders om dit ook te willen meenemen naar de ORA. 
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6. Evaluatie informatieavond Hoger Onderwijs 

 

De ouders geven aan dat de uitleg van de KUL en van Thomas More tijdens het eerste uur 

zeer interessant was en ook zeer begrijpelijk. 

De ouders waren wel teleurgesteld dat er geen leerkrachten en/of meer directie aanwezig was 

om vragen van leerlingen en ouders op te vangen. 

 

Het personeel geeft aan dat het de bedoeling is dat ouders hun vragen stellen aan de specia-

listen. Leerkrachten krijgen er geen nieuwe info, dus voor hen heeft de vergadering weinig 

toegevoegde waarde. Bovendien zijn er al heel wat vergaderingen waarop leerkrachten ’s 

avonds dienen aanwezig te zijn.  

 

De ouders voelden het toch aan als een gemis. De stap om vragen aan leerkrachten te stellen 

is kleiner dan wanneer de vragen aan specialisten moeten gesteld worden.  

De ouders geven ook nog aan dat de proeflessen niet echt weergaven wat een les op hoge-

school of unief echt is. 

De inhoud en de formule op zich waren wel goed.  

De AD geeft aan dat de school veel positieve reacties kreeg op het initiatief. 

 

7. Staking 

 
- Examenrooster: 

De leerlingen vragen of 15/12 een gewone lesdag is en of het gaat om een halve dan wel een 

hele dag. 

De AD legt uit dat de school maar beschikt over een beperkt aantal evaluatiedagen (bv.  voor 

een examen).  Vermits we in de eerste graad aan de limiet zitten, moeten we van 15/12 een 

lesdag maken. De dag is aangekondigd als een stakingsdag, waarmee we het stakingsrecht 

van onze personeelsleden willen respecteren. Door stakingen bij de Lijn zal het voor sommi-

gen moeilijk zijn om op school te geraken. Wij raden de ouders dus aan om hun kinderen thuis 

te houden want in de praktijk zal er geen les gegeven worden. Er wordt wel opvang voorzien. 

 

- Praktische regelingen: 

De AD geeft aan dat wie staakt dit nog op de dag zelf kan beslissen. We hebben het gevoel 

dat de lessen op 24/11 in belangrijke mate gewoon kunnen doorgaan. Inmiddels staat er op 

Smartschool een brief waarin wordt meegedeeld dat 24/11 een gewone lesdag zal zijn waarbij 

we er van uit gaan dat het gewone lesverloop grotendeels kan gerespecteerd worden.  Op 

15/12 zijn leerlingen niet verplicht om te komen. Er wordt wel opvang op school voorzien 

 

- Communicatie naar leerlingen en ouders: 

Het is voor de leerlingen momenteel nog niet duidelijk wat er verwacht wordt op 15/12. Graag 

nog meer communicatie hierrond. 

De AD geeft aan dat de school communiceert op de manier die door de juridische dienst van 

het VVKSO wordt aangeraden. Het gaat om een lesdag, niet om een vakantiedag, maar de 

inschatting is dat het normale dagverloop ernstig zal verstoord zijn. We raden ouders aan om 

hun kinderen thuis te houden. Uiteraard is het aan de ouders om te beslissen. Er zal opvang 

voorzien worden. Er zal geen avondstudie zijn, ook geen warme maaltijd. Wie naar school 

komt, moet een hele dag blijven. 

Naar 15/12 toe zal dat nog eens extra gecommuniceerd worden.  
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De ouders geven aan dat de communicatie voor hen wel duidelijk is. 

 

De leerlingen vragen of het waarom van de staking kan geduid worden aan hen. 

De leerkrachten raden hen aan om de krant te lezen of naar het nieuws te kijken. Uiteraard 

mogen er aan leerkrachten ook vragen hieromtrent gesteld worden. 

De lokale gemeenschap geeft aan dat de school geen politieke propaganda kan voeren. Bo-

vendien heeft iedereen zijn eigen redenen om te staken.  

 

- Aankondiging stakende bussen: 

De leerlingen vragen om aan hen tijdens de stakingsdagen te communiceren (bv. via de 

schermen) welke bussen ’s avonds wel/niet rijden van zodra de school daar info over heeft. 

De AD bekijkt wat mogelijk is. 

 

8. Hygiëne in toiletten (zeep, handdrogers,…) 

 

De leerlingen vragen al enkele jaren om zeep in de toiletten te voorzien. Kan hiervoor gezorgd 

worden? 

De AD stelt de vraag aan het poetspersoneel. Op zich is het zeker mogelijk maar er wordt veel 

mee gespeeld en gemorst en daarom vult het poetspersoneel dat niet altijd aan. Uiteraard 

moet de situatie hygiënisch zijn.  

De leerlingen vragen de leerkrachten om beter toezicht te doen zodat dit vermeden wordt. 

 

De leerlingen signaleren dat de handdrogers vaak niet werken of amper nog met plakband 

aaneen hangen. Ook de capaciteit voldoet niet. Er zijn betere machines op de markt waar je je 

handen kan insteken, wel die zijn wel duurder. Kan er een tussenoplossing gevonden worden?  

De AD neemt de vraag zeker mee. 

 

In de meisjestoiletten is er een probleem met het doorspoelen (aan speelplaats 2de en 3de 

graad). Bovendien is er een blok achter de jongenstoiletten die nooit open is.  

Dit leidt tot veel file aan de meisjestoiletten. 

De AD gaat na waarom dit is. Het openstellen van bijkomende toiletten, betekent wel extra 

toezicht.  

 

De ouders delen de bezorgdheid van de leerlingen en willen zeker hun vraag ondersteunen. 

Handhygiëne is primair, zeker in de winter. Het is waar dat de vraag al meermaals gesteld 

werd. Anderzijds moeten de leerlingen wel gesensibiliseerd worden om handen te wassen 

maar ook om het materiaal op een goede manier te gebruiken. 

 

9. Bussenregeling bij werken volgend schooljaar 

 
Hier is nog geen verder nieuws over. Er is ook nog geen definitieve goedkeuring van de over-
heid over de werken zelf. 
 
10. Varia 

 
- Uniform: 

* Het al dan niet mogen dragen van all stars en verduidelijking in de schoolgids tegen volgend 

schooljaar: 

De leerlingen geven aan dat all stars zeer populair zijn. Ze vragen om in de schoolgids op te 

nemen dat dit toegestaan wordt. De leerlingen vinden dat er ook over andere zaken veel on-

duidelijkheid is over wat wel/niet mag. 

De ouders wijzen er op dat er ook volledig zwarte all stars bestaan.  
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De AD geeft aan dat all stars volgens de schoolgids niet zijn toegelaten. Wie toch zo’n schoe-

nen gekocht heeft, werd erover aangesproken. Om mensen niet direct terug op kosten te ja-

gen werd het dragen ervan tijdelijk toegestaan. De graaddirecteurs volgen dit op. Het is dus 

niet de bedoeling om nog nieuwe schoenen met witte tippen te kopen. Naar volgend jaar toe 

zal er nog explicieter in de schoolgids komen dat schoenen effen zwart moeten zijn.  

De AD vindt dat we moeten streven naar een situatie waarbij er niet steeds die oeverloze dis-

cussies over het uniform zijn. Anders moet het afgeschaft worden of moet er overgegaan wor-

den naar een volledig vast uniform. Bij de bevraging die in het verleden gebeurde, gaf de leer-

lingenraad echter aan pro uniform te zijn. 

 

* Datum  waarop het uniformcontract afoopt: is juni 2020. 

 

- Leerkrachtenevaluatie: 

De leerlingenraad deelt mee dat ze rond leerkrachtenevaluatie gaat beginnen werken. Leer-

krachten kunnen zich vrijwillig inschrijven hiervoor. Het gaat in eerste instantie over een pi-

lootproject. De leerlingen hopen zo andere leerkrachten hiervoor warm te maken.  

 

De ouders wijzen er op dat een aantal leerkrachten dit al doet. De leerlingen kunnen zeker 

met hen al eens samenzitten en misschien ook met bepaalde scholen die daar al ver in staan 

(bv. in Heist-op-den-Berg). 

 

- Spaakreflectoren:  

De leerlingen zijn hierover nog aan het overleggen met Marcella Baeten en Pieter Van Hoof. 

Eventueel wordt er een link gelegd met de dikketruiendag (milieubewustzijn – met de fiets 

naar school komen). 

 

 

 

De volgende vergadering van de schoolraad vindt plaats op donderdag 5 maart 2015 

om 20u in lokaal 5101. 


