SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 13 november ‘18
Aanwezig:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:
adviserend directeur

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R. Mattheussen
mevr. P. Goris, mevr. Wuyts, dhr. D Vinck
Alexander Penne, Babet Swaegers
dhr. P. Debaere, dhr. J. Snoeckx
mevr. M. Rocher
mevr. H. Van Dyck (secretaris)

Verontschuldigd:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:

/
/
Pieter Wilms
dhr. P. De Ridder
mevr. T. Seuntjens, mevr. M Adriaensens

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- doorlichting
- CLB bijzondere bepalingen
- dagindeling van de lessen
- profiel van de directeur
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Vraag van de ouders n.a.v. het niet langer gebruiken van de lokalen in Dennendal: hoe weten
de leerlingen waar ze les hebben? De leerlingen zien in hun digitale agenda het lokaal naast het
vak. In principe is dat elke week hetzelfde lokaal.
Het leerlingenaantal: dit werd voorlopig doorgegeven tijdens de vergadering. Er zijn nog kleine
wijzigingen. Het totale aantal leerlingen bedraagt nu 840.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. doorlichting
De doorlichting is zeer goed verlopen met een uitstekend resultaat. Proficiat aan iedereen!
Zowel ouders als leerlingen vonden het gesprek met de inspecteur constructief. Er werd gewerkt
met stellingen. De leerlingen konden zelf bepalen welke onderwerpen ze wilden bespreken. Het
is duidelijk dat de school een sterke eigenheid heeft en dat alle partijen hier op dezelfde manier
over spreken. Ook is het duidelijk dat er tussen ouders en school een goede samenwerking en
communicatie is.
Het voorlopige verslag wordt toegelicht in de vergadering.
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 worden 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 Rafiki-leerlingen,

afspraken rond de communicatie. De jaarlijkse evaluatie resulteert in een nieuw document voor
het volgende schooljaar.
3. dagindeling van de lessen
Vanaf volgend schooljaar zal de dagindeling van de lessen wijzigen.
Het gelijkschakelen van de aso- en kso-uren werd het voorbije schooljaar uitgebreid bestudeerd.
Doordat in de namiddag de lesuren op verschillende momenten vielen, gaf dat heel wat
problemen: opdrachten van de leerkrachten, niet samenvallen van de middagpauze van aso en
kso, leerlingen van kso hebben 5 lesuren in de voormiddag, ze hebben geen pauze in de
namiddag … Het gelijkschakelen kan dus heel wat voordelen bieden. Toch werd er eerst een
grondige studie gedaan (eetbeurten, busdiensten, gebruik lokalen, lesroosters …). Hierna werd
duidelijk dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. Het rooster zal er als volgt uitzien:

8.25 - 9.15
9.15 – 10.05
10.05 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 12.50
12.50 – 13.40
13.40 – 14.30
14.30 – 14.40
14.40 -15.30
15.30- 16.20

1e lesuur
2e lesuur
pauze
3e lesuur
4e lesuur
middagpauze
5e lesuur
6e lesuur
pauze
7e lesuur
8e lesuur

4. profiel van de directeur
Eind augustus 2019 neemt mevr. Seuntjens afscheid van de school. D.m.v. een interactieve
werkvorm krijgt de vergadering de kans om mee te werken aan het opstellen van het profiel van
de directeur. Het resultaat wordt overgemaakt aan het schoolbestuur dat zich verder zal buigen
over de vacature die later bekend gemaakt wordt.
5. varia
De werkgroep MOS (milieu op school) wil samen met de leerlingen en personeel de afvalberg op
school verkleinen. Vraag aan de leerlingen en ouders: kan in de ouderraad en de leerlingenraad
dit onderwerp aan bod komen? Nemen we het verbieden van PMD op in het schoolreglement?
Tijdens de vergadering wordt opgemerkt dat straffen niet de oplossing is, leerlingen moeten
gesensibiliseerd worden.
Vraag van de ouders: blijft de excursie naar de Westhoek bestaan nu de vieringen voorbij zijn?
Deze excursie wordt als zeer waardevol bevonden. De directie heeft nog niet opgevangen dat dit
niet langer zou plaatsvinden.
Vraag van de leerlingen: wat gebeurt er met het materiaal van Dennendal? Mogelijk zijn
jeugdbewegingen hierin geïnteresseerd. Het materiaal dat nog bruikbaar is, wordt gestockeerd.
Beschadigd materiaal wordt weggedaan. Mochten er jeugdbewegingen geïnteresseerd zijn,
kunnen zij zich melden bij mevr. Verbunt.
6. data vergaderingen
donderdag 31 mei ’18 om 17.30 u.
donderdag 22 augustus ’18 om 19.00 u.

