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VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 24 augustus ‘17
Aanwezig:
- namens het personeel:
Mattheussen
- namens de ouders:
- namens de leerlingen:
- namens de lokale gemeenschap:
- namens het schoolbestuur:
- 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.
mevr. P. Goris, dhr. D Vinck
/
dhr. P. Debaere
mevr. T. Seuntjens
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
dhr. J. Snoeckx, dhr. P. De Ridder
mevr. Wuyts
/
/
mevr. M. Rocher

Dagorde:
-

goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan 2017 – ‘18
overleg m.b.t. de criteria i.v.m. de aanwending van het lesurenpakket
overleg m.b.t. het nascholingsplan 2017 – ‘18
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.
Ter verduidelijking van het schoolreglement ivm het rookverbod vindt u hieronder
de volledige tekst:
“Op school en op weg van en naar school wordt door de leerlingen niet gerookt. In
alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod (dus ook van de
elektronische sigaret) voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een
rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extramurosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en
18.30 u. ’s avonds.”
2. informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar – IKZ
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan (SWP) 2017 – ‘18
Mevr. Seuntjes geeft duiding bij de prioriteiten van het nieuwe schooljaar aan de
hand van de vier strategische doelen:
1. Schoolidentiteit – schoolpositionering
2. Duurzame school
3. innovatieve school
4. Integrale kwaliteitszorg

Het overleg verloopt gunstig.
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 (in de eerste graad: max. 24 leerlingen voor L en M, max.
18 leerlingen voor K)
- 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.
Dit schooljaar zal het volledige pakket lesuren gebruikt worden en kunnen er geen
eigen uren gebufferd worden. De eigen uren die we vorig schooljaar voor Sint
Ludgardis Merksem bufferden, worden nu gegeven als solidariteit, de 7 uren van
het Sint Michielscollege die we voor hen bufferden, geven we terug.
Van de scholengemeenschap Malle – Zandhoven ontvangen we in totaal 35 uren.
De ICT-punten leveren 8 uren op.
Er zal een overheveling zijn van uren van de bovenbouw naar de eerstegraadschool
gezien de verhoging van het aantal klassen in de eerste graad.
Het overleg verloopt gunstig.
4. overleg m.b.t. het nascholingsplan 2017 – ‘18
De volledige tekst van het nascholingsplan wordt bedeeld. 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. Verder is er een overzicht van de
gevolgde nascholingen vorig schooljaar. Hierbij werden ook telkens de strategische
doelstellingen vermeld.
Het nascholingsbudget wordt elk jaar volledig opgebruikt.
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. Ook vanuit de pedagogische raad wordt nog een
leerkracht afgevaardigd.
We danken mevr. H. Daems hartelijk voor haar aanwezigheid in de schoolraad de
voorbije jaren.
6. varia
Discussie invulboeken.

7. data vergaderingen
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

23
22
31
23

november ’17 om 17.30 u.
februari ’18 om 17.30u.
mei ’18 om 17.30 u.
augustus ’18 om 19.00 u.

