SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT
VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 31 mei 2018

Aanwezig
namens het personeel:

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R. Mattheussen

namens de ouders:

mevr. L. Wuyts, dhr. D. Vinck, mevr. P. Goris

namens de leerlingen:

Babette Swaegers, Alexander Penne, Pieter Wilms

namens de lokale gemeenschap:

dhr. P. De Ridder, dhr. P. Debaere

namens het schoolbestuur:

mevr. M. Adriaenssens, mevr. M. Rocher

adviserend directeur

mevr. H. Van Dyck (secretaris)

Verontschuldigd
namens het personeel:

/

namens de ouders:

/

namens de leerlingen:

/

namens de lokale gemeenschap:

dhr. J. Snoeckx

namens het schoolbestuur:

mevr. T. Seuntjens

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- overleg m.b.t. het schoolreglement 2017 – ‘18
- overleg m.b.t. de bijdrageregeling
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
opvolging ringweg: De bewonersvergadering vond plaats op 20 maart, verder had een
bestuurder en de directie contact met het gemeentebestuur om hun standpunt kenbaar te
maken.
Wij pleiten voor het vroeger afbuigen van de ringweg zodat deze verder van de school komt
te liggen en er een groene buffer aangelegd wordt tussen de ringweg en de school. De
oversteekplaatsen voor de leerlingen om naar de bushaltes te gaan of naar de fietspaden te
fietsen moeten tot een minimum beperkt worden. Daarom pleiten wij voor een
ondergronds traject van de ringweg, zodat de N14 (Antwerpsesteenweg) op die locatie
ondertunneld wordt. Er ontstaat zo geen echt kruispunt. Verder vragen wij een optimale
inplanting van de bushaltes met achterliggende fietspaden.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. overleg m.b.t. het schoolreglement 2017 – ‘18
3. overleg m.b.t. de bijdrageregeling
Het document (schoolreglement met bijdrageregeling) wordt uitgedeeld. Mevr. Mattheussen
overloopt het schoolreglement en licht de wijzigingen toe. Hieronder vindt u de belangrijkste
wijzigingen:
- Het schoolreglement wordt aangepast aan de vernieuwde privacywetgeving, als
bijlage wordt de privacyverklaring voor de leerling toegevoegd.
- Er geldt een totaal rookverbod binnen het schooldomein om elk moment van de dag,
ook ’s avonds en bij weekendactiviteiten.
- Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding maakt een duidelijk onderscheid tussen de
school, het CLB en het ondersteuningsnetwerk Vokan.
- De oriënteringsproef voor Woordkunst – drama is sinds dit schooljaar gewijzigd in
een toelatingsproef die bindend is om toegelaten te worden.
- Verder zijn het vooral wettelijke bepalingen of suggesties van het Katholiek Vlaams
Onderwijs die werden aangepast.
- De data op de jaarkalender worden aangepast.
Mevr. Mattheussen geeft meer uitleg bij de bijdrageregeling. Er wordt toelichting gegeven
bij de algemene schoolbijdragen en de eenmalige bijdrage.
Het overleg m.b.t. het schoolreglement en de bijdrageregeling leidt tot een akkoord over de
inhoud hiervan.
3. Varia
De examenroosters worden tijdig aan de leerlingen bezorgd. De leerlingen maken dan een
studieplanning die vaak moet herzien worden omdat er nog bijkomende opdrachten worden
gegeven. Ook voor het rapport worden vaak nog ongeplande opdrachten opgegeven.
Hierdoor raakt de examenplanning in de war.
Het gebeurt dat de klok niet meer werkt o.w.v. een platte batterij. Leerlingen of
leerkrachten kunnen op het economaat terecht om een nieuwe batterij te laten plaatsen.
4. data vergaderingen
donderdag 23 augustus ’18 om 19 u.
dinsdag 13 november ’18 om 17.30 u.
dinsdag 26 februari ’19 om 17.30 u.
dinsdag 28 mei ’19 om 17.30 u.
donderdag 19 september ’19 om 17.30 u.

