SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 25 augustus ‘16
Aanwezig:
- namens het personeel:
Mattheussen, mevr. L. Hansen
- namens de ouders:
L. Wuyts
- namens de leerlingen:
- namens de lokale gemeenschap:
- namens het schoolbestuur:
Seuntjens
- adviserend directeur
Verontschuldigd:
- namens de lokale gemeenschap:
- namens de ouders:
- namens de leerlingen:
- namens het personeel:
- namens het schoolbestuur:

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R.
dhr. P. Pincket, mevr. J. Detré, mevr.
Seppe Pincket
dhr. P. De Ridder
mevr. Adriaenssens, mevr. T.
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
dhr. P. Debaere, dhr. J. Snoeckx
/
/
/
mevr. H. Daems

Dagorde:
-

goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan 2016 – ‘17
overleg m.b.t. de criteria i.v.m. de aanwending van het lesurenpakket
overleg m.b.t. het nascholingsplan 2016 – ‘17
samenstelling van de schoolraad
data vergaderingen
varia

Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Vraag van de oudergeleding: Kan facebook … vervangen worden door sociale media
in het verslag?
2. informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar – IKZ
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan (SWP) 2016 – ‘17
Mevr. Seuntjes geeft duiding bij de prioriteiten van het nieuwe schooljaar aan de
hand van de vier strategische doelen:
1. Schoolidentiteit – schoolpositionering:
- De school duiden als katholieke dialoogschool.
- De naambekendheid en uitstraling van de school vergroten, de zichtbaarheid
van de school verhogen.
- …
2. Duurzame school:
- implementatie van het M-decreet

- respectvolle dialoog tussen schoolbestuur – directie – personeel – leerlingen
- …
3. innovatieve school
- studieaanbod innoveren en de vakken inhoudelijk uitwerken
- (meer)taligheid bij de leerlingen aanwakkeren o.a. CLIL, immersiedag
- evaluatiebeleid
- …
4. Integrale kwaliteitszorg
- IKZ implementeren in de hele schoolwerking
- …
Het overleg verloopt gunstig.
Leerlingenaantallen (in vergelijking met vorig schooljaar) op 25/08/16:
jaar

aantal

Vorig jaar

verschil

1

183

172

+ 11

2

155

139

+ 16

3

137

144

4

123

109

5

102

112

6
tot.

104
804

100
776

-7
+ 14
- 10
+4
+ 28

Positieve evolutie wat het aantal inschrijvingen betreft. Er zijn 28 instromers.
Er werden een 5-tal nieuwe leerkrachten aangeworven, soms met een beperkte
opdracht of ad interim.
Tijdens de vakantie gebeurden werden volgende werkzaamheden afgerond:
-

vernieuwing van het paviljoen
nieuwe vloer in Du Bourg

Het jaarthema:‘zacht kracht’
Over geweldloze verzet, geweldloze weerbaarheid.
3. overleg m.b.t. de criteria i.v.m. de aanwending van het lesurenpakket
Bij de verdeling van het lestijdenpakket wordt uitgegaan van volgende criteria:
- kleinere aanvangsjaren
- streven naar autonome klasgroepen: dit is niet mogelijk in de 3de graad o.w.v. de
vele richtingen, ook de 2de graad vergt samen zetten voor bepaalde vakken.
- verticale samenzettingen vermijden
- vroegere normen respecteren: bv. max. klasgrootte (28 lln) …
- terbeschikkingstelling vermijden

- investeren in middenkader: ict, leerlingbegeleiding, pedagogische coördinatie
(graco’s: mentoraat …) is goed voor de professionalisering van het team
- bpt-uren (bijzondere pedagogische taken) indien deze zinvol kunnen verantwoord
worden en indien daardoor geen noodzakelijke uren in het gedrang komen, binnen
de wettelijke norm
- de resterende uren zullen gebufferd worden voor volgend schooljaar.
Het overleg verloopt gunstig.
4. overleg m.b.t. het nascholingsplan 2016 – ‘17
Mevr. Seuntjens overloopt het nascholingsplan. Dit omvat de historiek, de
activiteiten van vorig schooljaar in functie van de prioriteiten van de strategische
doelen alsook de nascholingsnoden en thema’s van dit schooljaar. Nieuw is de
bijlage van de gevolgde nascholingen vorig schooljaar. Hierbij werden ook telkens
de strategische doelstellingen vermeld.
Het overleg verloopt gunstig.
5. samenstelling van de schoolraad
Elke geleding bestaat uit 3 leden. Er zijn nog vacante plaatsen bij de geleding van
de leerlingen. De leerlingenraad zal gevraagd worden om 3 leerlingen af te
vaardigen in de schoolraad.
We danken Seppe hartelijk voor de consequente aanwezigheid in de schoolraad de
voorbije jaren.
6. varia
In het oudercomité werd Signpost (aanbieder van software) voorgesteld. Welke
beslissing hieromtrent is er genomen? De school zal, samen met KVO, verder
werken met MS-Kiss.
Welk is de visie van de school bij de aankoop van rekentoestellen? De aankoop in
het 1ste jaar betreft een eenvoudig toestel aan een lage prijs. Dit volstaat voor de
eerste graad en de kso-richting. Vanaf het 3de jaar aso hebben de leerlingen een
wetenschappelijk toestel nodig.
7. data vergaderingen
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

24
16
18
24

november ’16 om 17.30 u.
februari ’17 om 17.30u.
mei ’17 om 17.30 u.
augustus ’17 om 19.00 u.

