SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 24 november ‘16
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:
Jordens
- namens het personeel:
- namens het schoolbestuur:

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R.
dhr. P. Pincket, mevr. L. Wuyts
/
dhr. P. Debaere, dhr. J. Snoeckx
mevr. T. Seuntjens, mevr. H. Daems
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
dhr. P. De Ridder
mevr. J. Detré
Jens Verreecke, Siebe Vinckx, Siebe
mevr. L. Hansen
mevr. M. Adriaenssens,

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- informatie m.b.t. de werking van de school
- CLB bijzondere bepalingen
- nieuwe lessentabellen
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Samenstelling schoolraad: volgende leerlingen hebben zich kandidaat gesteld: Jens
Verreecke, Siebe Vinckx, Siebe Jordens. Vandaag zijn ze verontschuldigd.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. informatie m.b.t. de werking van de school
- verdere digitalisering: strookjes thuis studeren, inschrijvingen kaas-en wijn: dit is
een tijdsbesparing voor alle partijen. De strookjes die moeten worden afgegeven
komen nu veel vlotter binnen.
- pastorale werking: Voor de 2de en 3de graad was er een interessante voordracht
door Okansprekers (Onthaal anderstalige nieuwkomers). De eerste graad maakte
kennis met het jaar thema ‘zachte kracht’ tijdens de klassikale bezinningen in de
kapel.
- De katholieke dialoogschool: de katholieke identiteit wordt op school duidelijk
meegegeven, daarbij gaat de schoolgemeenschap de dialoog aan met anders
gelovigen. Iedereen is welkom in onze school als het christelijk karakter van de
school gerespecteerd wordt.

- evolutie schaken: tijdens de middagpauze hebben de leerlingen de mogelijkheid
om te schaken. Dit jaar wordt dit wekelijks gedaan en begeleid door een leerkracht
- Internationaal wiskundetornooi Leuven: voor het 2de jaar op rij wist een Maris
Stellateam de eerste plaats te behalen. Ze versloegen zelfs een team professoren!
- scansysteem bonnetjes: dit systeem wordt verder uitgewerkt om cash geld te
vermijden op school. Er is een testfase voorzien voor enkele klassen om daarna het
2de trimester te starten voor de hele school. Bij de aankoop van de bonnetjes
wordt hun leerlingenkaart gescand. Op een maandelijkse rekening verschijnt dan
de datum en de aankoop van het aantal bonnetjes. Het is wel belangrijk dat de
leerling hier verantwoord mee omgaat.
- Alle excursies en buitenlandse reizen zijn tot nu toe goed verlopen. De Italiëreis
en Parijs-reis zijn goed geëvalueerd. Er zijn 4 groepen die ongeveer hetzelfde
programma afleggen. ’s Avonds is er een gemeenschappelijk programma. Er waren
veel meer controles bij de musea wat wel eens voor vertragingen zorgde.
De Italiëreis bevat een bezoek aan zowat alle klassiekers. Voor de rondleidingen in
Italië wordt er een headset gebruikt zodat de leerkrachten beter kunnen gidsen. De
reis wordt voorbereid in de lessen Esthetica, er is een mogelijkheid om Italiaans te
leren tijdens de middagpauze. Meest leuke activiteiten volgens de leerlingen: rond
wandeling in Assisi, zwemmen in zee, de laatste avond.

3. CLB bijzondere bepalingen
De bijzondere bepalingen met daarin de afspraken rond de samenwerking met het
CLB voor dit schooljaar werden overlopen.
Naast de taken die decretaal worden vastgeld, zijn er afspraken tussen school en
CLB die eigen zijn aan de schoolwerking. De jaarlijkse evaluatie resulteert in een
nieuw document voor het volgende schooljaar.
Het overleg verloopt gunstig.
4. wijzigingen in de lesrooster voor september ‘17
1ste graad: in het 2de jaar Moderne wetenschappen heeft de leerling de keuze
tussen 2 of 3 u Wetenschappelijk werk of 2 of 3 u Sociaal economische initiatie. De
moderne wetenschappen vormen samen 5 lestijden.
In het 2de jaar Latijn wordt het project STEM voortgezet. Voor zowel moderne als
Latijn blijft het vak Engels met 1 u versterkt.
3de graad KSO: natuurwetenschappen in 5K (1 uur praktijk minder) en 5Wk (nog 2
uur Duits)
3de graad ASO: na het 5de jaar Economie – wetenschappen wordt ook het 6de jaar
ingericht.
Dit jaar is er een uitbreiding voor CLIL in het 6de jaar. Volgend schooljaar wordt dit
op dezelfde manier georganiseerd. De motivatie van de leerlingen is vooral betere
beheersing van de Engelse taal. In het 2de jaar is ook de interessante didactische
aanpak van de CLIL-lessen die door de leerlingen als motiverend worden
aangegeven.
Voor verdere opvolgen naar de effecten van het aanbieden van zaakvakken in het

Engels is er een samenwerkingsverband met UA. Zij doen onderzoek naar de wijze
waarop CLIL wordt aangebracht in de klas.
4. varia
Het oudercomité ondervindt meer en meer moeilijkheden om helpers te vinden voor
hun activiteiten. Voorstel van de oudergeleding: is er een mogelijkheid om ook
leerlingen van de 3de graad in te schakelen? Ook vrijwillig engagement is
belangrijk in opvoeding. Dit zal afgetoetst worden in de leerlingenraad.
De renovatie van het paviljoen is grotendeels klaar. De buitenkant wordt in het
voorjaar verder afgewerkt. Alle leden van de vergadering brengen een bezoek aan
de vernieuwde klassen.
Het zou interessant zijn om de nieuwsflash vaker door te sturen maar met minder
artikels: bij zeer veel artikels wordt er snel weg geklikt. Dit wordt opgenomen in de
werkgroep. De mailadressen van de leden van de lokale gemeenschap worden
doorgegeven zodat ook zij de nieuwsflash ontvangen.
5. data vergaderingen
donderdag 16 februari ’17 om 17.30u.
donderdag 18 mei ’17 om 17.30 u.
donderdag 24 augustus ’17 om 19.00 u.

