SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 25 augustus ‘20
Aanwezig:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:
adviserend directeur

mevr. L. Hansen (voorzitter),
mevr. I. Embrechts, dhr. D. Vinck
/
dhr. J. Snoeckx, dhr. P. Debaere
mevr. M. Rocher, dhr. J. Otten
mevr. H. Van Dyck (secretaris)

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

mevr. R. Mattheussen
mevr. P. Goris,
Babet Swaegers, Laure Huybrechts, Bijou Verhaegen
dhr. P. De Ridder
/

Dagorde:

-

goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
nieuw dit schooljaar
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan 2020 – ‘21
overleg m.b.t. de criteria i.v.m. de aanwending van het lesurenpakket
samenstelling van de schoolraad
data vergaderingen
varia

Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Vraag van een ouder: er zijn leerlingen met zware boekentassen. Kunnen er niet meer
lockers voorzien worden? In de nieuwbouw zijn zowel in de gangen als in sommige klassen
lockers voorzien.
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar
overleg m.b.t. ontwerp van het schoolwerkplan (SWP)
De heer Otten geeft duiding bij de prioriteiten van het nieuwe schooljaar aan de hand van
de vier strategische doelen met de concrete doelen en de belangrijkste actiepunten:
1. Schoolidentiteit – schoolpositionering:
a. blijven werken aan bekendheid binnen de regio: herkenbaar zijn op digitale
media, aangepast aan de coronamaatregelen o.a. de website verbeteren,
infovoormiddag 12-jarigen herbekijken, Instagram actief gebruiken
2. Duurzame school
a. GOK-beleid: huiswerkklas i.s.m. seminarie studybuddies
b. MOS (milieu op school): maandelijkse acties
c. voordelen van de crisis w.o. het digitaal werken integreren en stimuleren via
de vakgroepwerking
3. Innovatieve school
a. “Bring your own divices” voor- en nadelen in kaart brengen, hoe uitrollen?
Implementatie is een meerjarenplan, dit moet goed overdacht worden.
b. vernieuwing van het secundair onderwijs
4. Integrale kwaliteitsontwikkeling

a.

Smartschooltool Analytics bekend maken bij leerkrachten en vakgroepen:
data gebruiken om acties op te zetten

Nieuws uit de school:
- alle vacatures werden ingevuld, er beginnen een 10-tal nieuwe personeelsleden
- de nieuwbouw wordt in gebruik genomen op 1 september: de laatste werkzaamheden
vinden nu nog plaats.
- de vernieuwing van het secundair onderwijs zet zich door in het 2de jaar
- volgend schooljaar wordt de vernieuwing van de 2de graad voorzien: een werkgroep zal
zich hierover buigen om te reflecteren over de mogelijkheden rond programmatie,
lessentabellen … De vakken waarmee de leerlingen kennismaken in de eerste graad kunnen
de leerlingen verder uitbouwen in de 2de en 3de graad.
Op dit moment zijn er 983 leerlingen ingeschreven (vorig schooljaar waren er 870 leerlingen
op 1 september ’19). De laatste dagen kunnen er nog lichte schommelingen plaatsvinden.
3. overleg m.b.t. de criteria i.v.m. de aanwending van het lesurenpakket
-

-

-

-

kleinere aanvangsjaren (in de eerste graad: max. 24 leerlingen voor L en M, max. 18
leerlingen voor K). Door het groot aantal inschrijvingen (o.w.v. digitaal inschrijven
geen capaciteit mogen bepalen) is dit niet altijd mogelijk. Deze maxima worden
overschreden in 1L en klassen in het 2de jaar Moderne talen en Wetenschappen. De
kunstklassen blijven wel onder de vooropgestelde maxima.
streven naar autonome klasgroepen: dit is niet mogelijk in de 3de graad o.w.v. de
vele richtingen, ook de 2de graad vergt samen zetten voor bepaalde vakken.
Leerlingen die hetzelfde leerplan volgen zitten dan samen.
verticale samenzettingen vermijden: er zijn graadklassen in de derde graad
Woordkunst-drama voor de vakken Nederlands, Esthetica en de praktijkvakken uitg.
drama (in totaal 13 leerlingen in de 3de graad WK). In dit vak wordt in het 6de jaar
voornamelijk aan de geïntegreerde proef te werken.
vroegere normen respecteren: bv. max. klasgrootte (28 lln). Dit is wel gelukt.
terbeschikkingstelling van personeelsleden vermijden: er zijn geen
terbeschikkingstellingen
4. samenstelling van de schoolraad

Er is een wijziging in de geleding van de ouders: mevr. I. Embrechts vervangt mevr. L.
Wuyts.
5. varia
- draaiboek corona: een papieren versie van het draaiboek wordt bedeeld en overlopen door
dhr. J. Otten.
- niet essentiële vergadering moeten beperkt worden: participatieraden worden in code geel
wel toegestaan o.a. schoolraad
- Het is belangrijk om de verbondenheid tussen leerlingen en personeel te behouden!
6. data vergaderingen
dinsdag 10 november ’20 om 17.30 u. naar 24 november ’20 (uitgesteld o.w.v. verlengde
herfstvakantie)
dinsdag 9 februari ’21 om 17.30u.
dinsdag 25 mei ’21 om 17.30 u.
dinsdag 24 augustus ’21 om 19.00 u.

