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Marleen Verhelst - actiepunten in vet

Verslag
1. Vertegenwoordiging ouderraad in de schoolraad:
Vanaf april 2021 wordt een nieuwe schoolraad samengesteld. 2 leden van elke
participatieorgaan zetelen in schoolraad. Voor de ouderraad zijn dit momenteel Tineke en
Geert ( laatste jaar). Tegen 20/4 dient een opvolger voor Geert te worden aangeduid.
Joeri Heyman stelt zich kandidaat. Manu vraagt na of Katrien ook interesse heeft (kan ook als
back-up)
2. Welbevinden van leerlingen tijdens coronamaatregelen:
Unanieme positieve feedback rond aanpak eerste graad die tijdens afkoelingsweek eerste keer
afstandsonderwijs hebben gehad, goede voorbereiding, goede verhouding taken en lessen,
aanpassing lukte goed
Afstandsonderwijs voor tweede en derde graad is constant bijsturen: veel toetsen vallen samen
met fysiek op school zijn, geeft druk, leerkrachten willen leerplandoelstellingen halen en leggen
lat soms zeer hoog; positieve gesprekken rond mentaal welzijn
3. Informatie van de directie
3.1. Leerlingenaantal:
Aantal leerlingen op 1 februari is 1192 ( 3 % stijging tgo 1/2/2020), 2% stijging middelen
●

3 jaar op rij lichte vooruitgang in eerste jaar,

●

meer instroom in onpare jaren dan pare

●

minder in TSO dan in verleden; mogelijks corona effect

3.2. Schoolbib (initiatief van leerlingenraad):
De leerlingenraad heeft met behulp van enkele leerkrachten een schoolbib opgestart. Zal
binnen enkele weken operationeel zijn
●

Inventaris gebeurd door leerlingenraad

●

Reeds meer dan 1000 boeken verzameld,

●

Zou ook tijdens studie uur kunnen gebruikt worden
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●

Indien nodig kan ouderraad sponsoren

3.3. Werken op schooldomein:

● 13 extra lokalen in klooster (V1: personeelsdienst, boekhouding, vergaderingslokalen;
V2: 4 klaslokalen en multifunctionele ruimte) operationeel 1/9/2021

●
●
●
●

sanitair tss antigone en atrium operationeel paasverlof 2021
2 regenwaterputten en septische put, 1 week vertraging door vriesweek
pergola wordt terug turnzaal; operationeel 1/9/2021
geen verdere capaciteitsuitbreiding want dan zouden vaklokalen ook moeten aangepakt
worden, geen budget, geen subsidies

3.4. Modernisering secundair onderwijs
●

opsplitsing doorstroomrichtingen (ASO, deel TSO.. eindtermen zijn soms dezelfde),
arbeidsmarkt gericht (BSO) of dubbele finaliteit (deel TSO)

●

leerplannen en lessentabellen zijn stilaan duidelijk, slechts 2u vrije keuze ( wat wel/niet,
aansluiting met derde graad) eindtermen moeten behaald worden, er zijn er teveel en
te gedetailleerd

●

katholiek onderwijs tekent beroep aan bij grondwettelijk hof (een beslissing zou
opschortend zijn), te weinig speling voor scholen, onduidelijk wanneer beslissing valt

●

Schoolbestuur beslist om verder te gaan obv huidige beslissingen om 1/9 te kunnen
starten

●

Basis van wijzigingen komt vanuit Europa. Op Europees niveau zijn 16
sleutelcompetenties opgesteld in functie van levenslang leren; Vlaamse overheid heeft
deze allemaal willen implementeren in secundair onderwijs.

●

Verschillende ontwikkelingscommissies werkten elk afzonderlijk hun voorstellen uit,
maar er werd te weinig naar het geheel gekeken. Conclusie: niveau gaat omhoog,
hoeveelheid leerstof stijgt, in BSO wordt algemene vorming uitgebreid en praktijkuren
verminderd

3.5. Examen maart 2021 (vanaf 17/3)
●

volledige klasgroep in 1 lokaal, map ertussen

●

22/3: tweede graad start om 9u20 ifv spreiding

●

examenflits: via mail naar ouders, verdere info

3.6. Infodagen
●

Infodag 6/3 voor eerste graad zal volledig online doorgaan

●

Infodag 8/5 afwachten hoe deze zal kunnen doorgaan

3.7. Directiefunctie:
●

Vervanging Gert Soens als directeur - Profiel door schoolraad opgesteld, interne
opvolger is aangeduid; communicatie volgt

●

In september volgt mogelijks een eerstegraadsschool komen met nieuw
instellingsnummer bovenop de huidige instellingsnummers: 1 directeur per
instellingsnummer

●

Bij meer dan 600 leerlingen kan er een adjunct directeur bijkomen (+ extra middelen),
profiel nog te bekijken, sollicitatieronde zou starten, ten laatste 31/8 goedkeuring voor
adjunct om te starten op 1/9.
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●

Om het instellingsnummer te behouden dien je het aantal leerlingen op peil te houden:
Eerste jaar 600 lln, tweede jaar minimum 550 lln, stel 1 jaar lager dan 550 dan moet je
het jaar erop weer meer dan 550 lln hebben.

●

An Van Haut zou opnieuw functie van Algemeen Directeur op zich nemen indien extra
adjunct kan starten.

4.

Varia
●

verkeerssituatie aan poort Spoorweglaan:
auto’s parkeren langdurig op kiss & ride zone, politie doet momenteel geen controle

(bijkomende info door Marleen: om 15U40 een aantal keer aan poort gaan staan en ouders
persoonlijk aanspreken - zeggende dat ik geen bevoegdheid heb maar het zeg ifv veiligheid - en
uitgelegd waar ze wel kunnen staan / info door An: politie zou wel eens langskomen…)
●

regeling verkeerslichten kruispunt spoorweglaan en plezantstraat wordt binnenkort
aangepast.. afwachten

●

post-infodag voor ouders van leerlingen die nu in eerste jaar zitten: wordt er iets
voorzien om de school te kunnen bezoeken; mogelijks tijdens infodag in mei

Volgende vergadering: maandag 26/04/2021 om 19u30 - uitnodiging volgt
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