SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 22 februari ‘18
Aanwezig:
- namens het personeel:
- namens de ouders:
dhr. Vinck
- namens de leerlingen:
Pieter Wilms
- 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:
Rocher

dhr. J. Otten (voorzitter),
mevr. L. Wuyts, mevr. P. Goris,
Babet Swaegers, Alexander Penne,
dhr. P. De Ridder, dhr. J. Snoeckx
mevr. T. Seuntjens,
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
dhr. P. Debaere
/
/
mevr. R. Mattheussen
mevr. M. Adriaenssens, mevr. M.

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- inschrijvingsbeleid
- nieuw voor volgend schooljaar
- verslag welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Inschrijvingsbeleid
Er zijn geen wijzigingen tegenover vorig jaar.
De eerste inschrijving starten volgens de voorrangsmaatregel (vanaf 24 maart ‘18).
Dit is voor kinderen die een broer of zus op school hebben en voor kinderen van het
personeel.
Vanaf zaterdag 21 april starten de inschrijvingen voor het 1ste jaar.
Vanaf 4 juli ’18 starten de inschrijvingen vanaf het tweede jaar.
3. Nieuw voor volgend schooljaar
Als alles volgens plan verloopt, zal Dennendal volgend schooljaar worden
afgebroken. Er wordt een nieuwbouw gebouwd met 13 klassen, een auditorium en
een werkplaats.
4. Verslag welzijns- en veiligheidsbeleid van de school: o.a.

Het jaaractieplan en het globaal preventieplan worden voorgesteld. Naast de steeds
terugkomende administratieve verplichtingen en controles worden enkele nieuwe
projecten voorzien. De opvolging hiervan gebeurt maandelijks in het CPBW (Comité
voor preventie en bescherming op het werk).
Het overleg verloopt gunstig.
5. Varia
Pieter Wilms en Annabeau Hofkens zijn op inleefreis geweest naar Slovakije, Italië
… . Ze maakten kennis met lokale initiatieven en NGO’s. Daar kregen ze de kans
om gesprekken te voeren. Een zeer boeiende reis maar zeer confronterend. Dit
project wordt door de school gesteund. De opbrengst van het free-podium zal naar
het project gaan. Dit kreeg heel veel media-aandacht, een fototentoonstelling, heel
wat krantenartikelen … Het is de bedoeling dat de jongeren aanbevelingen.
Bij de pannenkoekenverkoop waren er pannenkoeken tekort. Dit was deels te
verklaren door de uitval van een toestel. Dit is vaker een probleem bij deze
initiatieven. Afhankelijk van de organisatie wordt dit wel geëvalueerd. Het zijn
echter vaak andere leerlingen die de organisatie opnemen. Ook voor de leerlingen
is het een leerproces.
Vraag van de leerlingen: welk meubilair zal in de nieuwbouw geplaatst worden? Dit
is nog niet duidelijk. De nieuwe stoelen en tafels die nu geleverd zijn, werden in de
oude klaslokalen geplaatst. Op die manier worden ook die lokalen wat opgevrolijkt.
De keuze van deze tafels is gemaakt omdat ze geschikt zijn om in meerdere
opstellingen te gebruiken. Dit is interessant voor andere les- en organisatievormen.
Vraag van de ouders: hoe staat de school t.o.v. de ringweg? Vandaag wordt een
infomoment georganiseerd in de gemeente. Als er meer duidelijkheid is, wordt er
met de ouders gecommuniceerd.
4. data vergaderingen
donderdag 31 mei ’18 om 17.30 u.
donderdag 22 augustus ’18 om 19.00 u.

