SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

Verslag vergadering schoolraad d.d. 25 mei 2021 (online)
Aanwezig
namens het personeel:
namens de ouders:

mevr. L. Hansen (voorzitter), mevr. R.
Mattheussen
mevr. L. Wuyts, mevr. P. Goris,

namens de leerlingen:

/

namens de lokale gemeenschap:

dhr. J. Snoeckx , dhr. P. Debaere

namens het schoolbestuur:

dhr. F. Gyssels, dhr. J. Otten

adviserend directeur

mevr. H. Van Dyck (secretaris)

Verontschuldigd
namens het personeel:

/

namens de ouders:

dhr. D. Vinck

namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:

Bijou Verhaegen, Babet Swaegers, Annelies
Berckmans
dhr. P. De Ridder

namens het schoolbestuur:

/

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- samenstelling van de schoolraad
- huishoudelijk reglement
- vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en
punten
- overleg m.b.t. het schoolreglement 2021 – ‘22
- overleg m.b.t. de bijdrageregeling
- varia
o directieteam ‘21 – ‘22
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. samenstelling van de schoolraad + huishoudelijk reglement
Dhr. J. Otten geeft duiding over de samenstelling van de vergadering nu er een nieuwe
periode van 4 jaar ingaat. Welkom aan dhr. F. Gyssels als lid van de Raad van Bestuur, hij
vervangt mevr. M. Rocher. Dank, aan mevr. Rocher voor haar toegewijde aanwezigheid in
deze vergadering.
De ouders zullen op een volgende vergadering van het oudercomité een nieuwe
vertegenwoordiging aanduiden na het ontslag van dhr. D. Vinck. Hij verlaat het oudercomité
na het afstuderen van zijn zoon.
De pedagogische raad zal in september de afvaardiging agenderen.

Ook voor de leerlingen is er een bijkomende vertegenwoordiging nodig. We danken Babet
Swaegers voor haar geëngageerde medewerking in de vergadering!
De voorzitter krijgt de goedkeuring van de vergadering voor de coöptatie van de leden van
de lokale gemeenschap. Dhr. Snoeckx, dhr. De Ridder en dhr. Debaere zullen verder deel
uitmaken van de schoolraad.
Het huishoudelijk reglement wordt overlopen (zie bijlage bij het verslag). Het betreft een
voorstel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat gebaseerd is op het participatiedecreet
van de Vlaamse Regering en dat aangepast is aan de lokale situatie.
De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van mevr. L. Hansen als voorzitten van de
vergadering. De passage onder 5.4 wordt op een meer informele wijze toegepast: een
afvaardiging van het schoolbestuur is aanwezig op de vergadering zodat eventuele vragen
of opmerkingen dadelijk opgenomen worden.
3. vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar
en punten
Bij het toekennen van de opdrachten vanuit het lestijdenpakket en de samenstelling van de
klassen worden volgende criteria gehanteerd. Het betreft hier de organisatie van de
lestijden en de ondersteuning van het middenkader (zorg, graadcoördinator, ICTcoördinator).
criteria:
- streven naar autonome klasgroepen: de samenzetting kan uiteraard enkel bij
richtingen met eenzelfde leerplan. Dit lukt vrij goed in de eerste graad, minder in 2de
en 3de graad.
- kleinere aanvangsjaren (eerste graad max. 24 voor L en M, 18 voor K)
- in de 2de en 3de graad streven naar groepen van maximum 28 leerlingen
- verticale samenzettingen vermijden
- investeren in middenkader: ICT, leerlingbegeleiding, pedagogische coördinatie
(graco’s, mentoraat …)
- bpt-uren indien deze zinvol kunnen verantwoord worden en indien daardoor geen
noodzakelijke uren in het gedrang komen.
- terbeschikkingstelling vermijden
- beperken van het aantal plage-uren
Pas wanneer deze criteria worden gerealiseerd worden er uren gebufferd voor volgend
schooljaar.
4. overleg m.b.t. het schoolreglement 2021 – ‘22
Mevr. Mattheussen overloopt het schoolreglement en licht de wijzigingen toe. Het gaat
vooral om wettelijke bepalingen of suggesties van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die
werden aangepast. Het reglement van Smartschool is niet langer een apart document maar
werd toegevoegd. In een bijlage zijn de wijzigingen vermeld.
De data op de jaarkalender worden aangepast.
5. overleg m.b.t. de bijdrageregeling
De bijdrageregeling wordt aangepast aan de nieuwe bedragen voor volgend schooljaar (zie
bijlage).
Het overleg m.b.t. het schoolreglement en de bijdrageregeling leidt tot een akkoord over de
inhoud hiervan.
6. Varia
Vanaf 1 september ’21 is er nieuwe samenstelling van het directieteam n.a.v. de
pensionering van mevr. H. Van Dyck. Ook zijn er wijzigingen in de taakverdeling.
o algemeen directeur: dhr. J. Otten
o directeur 1ste graad: mevr. R. Mattheussen
o directeur 2de en 3de graad: mevr. L. Piot

Het personeel is reeds op de hoogte gebracht, de communicatie naar ouders en leerlingen
zal nog gebeuren.
4. data vergaderingen volgend schooljaar





dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

24 augustus ’21 om 19 u.
9 november ’21 om 17.30 u.
21 februari ’22 om 17.30 u.
24 mei ’22 om 17.30 u.

