SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 23 november ‘17
Aanwezig:
- namens het personeel:
Mattheussen
- namens de ouders:
- namens de leerlingen:
- namens de lokale gemeenschap:
- namens het schoolbestuur:
Adriaenssens, mevr. M. Rocher
- 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. L. Wuyts, mevr. P. Goris
Babet Swaegers, Alexander Penne
dhr. P. Debaere
mevr. T. Seuntjens, mevr. M.
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
dhr. P. De Ridder, dhr. J. Snoeckx
dhr. Vinck
Pieter Wilms
/
/

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- informatie m.b.t. de werking van de school
- CLB bijzondere bepalingen
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Welkom aan de nieuwe leden van de leerlingengeleding: Babet Swaegers, Pieter Wilms
en Alexander Penne!
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. informatie m.b.t. de werking van de school
Er vonden heel wat buitenschoolse activiteiten plaats:
-

-

reizen/excursies: Parijs (werd verder toegelicht door Alexander), Italië, de
Westhoek in het kader van de herinneringseducatie, excursies voor de ksoleerlingen …
leefsleutelproject rond relaties in het 3de jaar
acties rond verkeersveiligheid:
mobibus: in het kader van verkeersveiligheid, filmpjes, quiz, virtueel met de
bromfiets rijden, dode hoek …
“Fractie van een seconde”: pakkend toneelstuk rond verkeersveiligheid waarbij
de leerlingen worden geconfronteerd met de realiteit
voordracht van een spoedarts Dr. Sepot rond gebruik van genotsmiddelen

-

jaarthema “In verbinding”: adventsvieringen voor de 1ste graad in de kapel,
voordracht Welzijnszorg voor de 2de en 3de graad
werking van de leerlingenraad/Raad 1ste graad: o.a dag van de jeugdbeweging,
fluoactie
Mary Olympics: sportwedstrijden tussen de klassen
sportwedstrijden: rugby, voetbal …
schaken: 2de plaats bij het Provinciaal kampioenschap te Brasschaat
kaas-en wijnavond: zeer stemmig en gezellig met dank aan het oudercomité
Week of waste: opruimactie en lessen over afval.
BaMa-avond: infoavond over de structuur van het hoger onderwijs

en nog zoveel meer …

3. CLB bijzondere bepalingen
CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De bijzondere bepalingen met
daarin de afspraken rond de samenwerking met het CLB voor dit schooljaar werden
overlopen.
Naast de taken die decretaal worden vastgelegd (vaccinaties, studiekeuzebegeleiding,
psychosociale problematiek …) zijn er afspraken tussen de school en het CLB die eigen
zijn aan de schoolwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vorming van de Rafikileerlingen, afspraken rond de communicatie. De jaarlijkse evaluatie resulteert in een
nieuw document voor het volgende schooljaar.
Korte toelichting van de organisatie van het ondersteuningsnetwerk VOKAN
(VoorKempen Antwerpen-Noord). Zij nemen de rol over van de vroegere GOn-werking
(Geïntegreerd onderwijs). Duiding van de rol van het CLB hierin.
Het overleg verloopt gunstig.
4. varia
Seminarie ecologie: er worden momenteel metingen gedaan van de CO2. Hieruit blijkt
dat in sommige klassen de waarden zeer snel stijgen. Het is belangrijk dat de klassen
na elk lesuur 5 minuten goed verlucht worden.
De bijschrijfregeling lukt in sommige klassen niet goed: leerlingen weten hoe het moet
maar zijn nonchalant in. Hier is zeker een evaluatie nodig op het einde van het
trimester.

5. data vergaderingen
donderdag 22 februari ’18 om 17.30u.
donderdag 31 mei ’18 om 17.30 u.
donderdag 22 augustus ’18 om 19.00 u.

