SCHOOLRAAD
Sint-Lukas
Kunsthumaniora
Groenstraat 156
1030 Brussel

Verslag van de vergadering van maandag 23 september 2013.

Schooljaar 2013-2014
1. Aanwezig.

Aanwezig
Mevr. HUVAERE Daniëlla en Mevr. NUYTTEN Nele voor het
personeel

Mevr. VAN DOREN Inge en Mevr. VAN DEN BEGIN Ann voor de
ouders

Dhr. BAUWENS Kris voor directie en inrichtende macht
Juf. SPEECKAERT Charlie en Juf. VANDER CLUYZEN Gill voor
de leerlingen

Afwezig:
Dhr GOUDESONE Igor voor de leerlingen
?? voor de lokale gemeenschap, school-buurt coördinator
2. Agenda van de
vergadering.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 mei 2013
+ opvolging
2. Samenstelling schoolraad : geleding lokale gemeenschap
3. Organisatie schooljaar 2013-2014 :
* criteria voor de aanwending van het lesurenpakket 2013-2014,
* toekenning plage-uren,
* organisatie extra-muros
4. Stand van zaken kunsthumaniora – basisschool
5. Stand van zaken rijbewijs op school
6. Buurtwerking: stand van zaken
7. Vastleggen vergaderdata schooljaar 2013-2014
8. Varia

3. Goedkeuring van het
verslag van de
vergadering van 27
mei 2013 + opvolging.

Het verslag van 27 mei 2013 wordt goedgekeurd.

4. Samenstelling
schoolraad: geleding
lokale gemeenschap.

Het contract van Gianni is afgelopen, het LUCA zorgt nu voor de
financiering van de hogeschoolbuurtwerking. Van zodra de nieuwe
medewerker gekend is, wordt aan hem of haar gevraagd om de
schoolraad te vervolledigen. Een tweede lokale vertegenwoordiger wordt
gezocht via het wijkpartenariaat. Kris Bauwens zal deze mensen
contacteren.

5. Organisatie
schooljaar 2013-2014

criteria voor de aanwending van het lesurenpakket 2013-2014:
ongewijzigd: kleinere groepen voor atelier dan voor theorie.
splitsen bij voorkeur in de lagere jaren.
4BAK nu 25 leerlingen bij elkaar voor theorie en 5 vorming bevat in
totaal 21 leerlingen, het vijfde jaar wordt samen gezet voor theorie zodat
4BAK ook gesplitst kan worden voor theorie.
toekenning plage-uren:
in onze school slechts 2 plage-uren toegekend
organisatie extra-muros:
e
twee weken voor carnaval verlof: buitenlandse reis 3 graad
e
e
1 en 2 jaar: twee dagen naar zee
De organisatie van extra-muros activiteiten wordt bij ons niet echt op
voorhand gepland omdat veel uitstappen afhangen van het aanbod van
tijdelijke tentoonstelling.

6. Stand van zaken
kunsthumaniora /
basisschool

Basisschool draait goed. De kleuterklas zit vol (peuterklas, 1 en 2
e
e
kleuterklas). De lagere school (1 en 2 leerjaar) nog niet, dit zal over
twee jaar anders zijn wanneer de kleuters doorstromen naar de lagere
school.
Het auditorium wordt nu gebruikt door de basisschool. Er zijn twee
nieuwe leerkrachten aangeworven waarvan 1 oud-leerling van onze
humaniora.
Bouwaanvraag is ingediend (augustus 2013 omdat het advies van de
brandweer lang op zich liet wachten). Nu wachten op goedkeuring.
Intussen wordt er nagedacht over de inkleding van de ruimtes
(stopcontacten, plaatsing vaste beamer, water, vloerbekleding, … )
V-blok: wordt gerenoveerd + extra trappen (wordt aan de buitenkant van
het gebouw geplaatst waardoor er binnen meer ruimte is)
G-blok: blijft bestaan + wordt gerenoveerd en krijgt aansluiting met het
nieuw gebouw
D-blok: wordt afgebroken, nieuw gebouw.
e
e
A/T-blok: wordt gerenoveerd. (kleuterschool + 1 en 2 leerjaar blijft waar
e
e
e
ze nu zitten, 5 en 6 leerjaar lagere school + 1 graad humaniora)
F-blok: wordt afgebroken, er komt een nieuw gebouw met 6
verdiepingen. De bovenste twee verdiepingen worden een turnzaal.
e
e
Lagere school: 1 t.e.m. 4 leerjaar komt in de nieuwbouw.
e
1 fase = afbraak + nieuwbouw (1 jaar als alles meezit)
e
2 fase = renovatie (gebeurt in fases)
Doorlichting: Begin oktober komt de inspectie langs op onze school.

7. Stand van zaken
rijbewijs op school

Eind augustus hebben we de toelating gekregen. Nu moeten er
afspraken gemaakt worden met een bestaande rijschool (er moeten er
drie gecontacteerd worden). Afhankelijk van de reactie van de rijschool
kan er later verder gecommuniceerd worden.

8. Buurtwerking: stand
van zaken

Zie punt 4: samenstelling schoolraad lokale geleding.

9. Vergaderdata
schooljaar 2013-2014.

18 november 2013, 3 februari 2014, 26 mei 2014

e

e

10. Varia.

Projectdag vindt plaats op 23 en 24 januari 2014 met als thema: stad
Infoavond: was zeer interessant volgens de aanwezige ouders, ook de
uitleg over schooluitstappen (inspelen op tentoonstellingen),
evaluatiesysteem, …
Infoavond werd georganiseerd omdat ouders lieten weten dat de eerste
ouderavond veel te laat valt. Ook in het hoger onderwijs worden er
infomomenten voor de ouders gegeven.
Van ongeveer 1/3 van de leerlingen zijn er ouders gekomen. Zowel
ouders als leraars gaven achteraf positieve feed-back over dit initiatief.
Deze infoavond wordt de tweede donderdag van september
georganiseerd.
Probleem van cursussen op internet:
Sommigen leraars geven opdrachten door via Facebook, de aanwezige
leerlingen vinden dit niet optimaal (cursussen zelf uitprinten, een leraar
mag niet verwachten dat leerlingen alles uitprinten thuis)
We hebben geen smartschool, we testen nu camillo uit zodat elke leraar
weldra voor zijn klassen cursussen kan delen. Een digitaal leerplatform
moet ondersteunend gebruikt worden, belangrijk blijft dat er
communicatie is tussen leraars en leerlingen.
Camillo is een gratis systeem, vandaar dat er voor dat systeem gekozen
is.
100 dagen: leerlingen regelen dit zelf en komen met voorstellen naar de
directeur. Er moet een volledige invulling van de dag gegeven worden
(per klas of voor alle 6des samen) Voorstel van datum: 14 maart 2014.
Materiaal in atelier van AVV: is kapot of weg (slechts 1 statief
beschikbaar voor de leerlingen). De directeur zal overleggen met de
atelierleraars.
Nieuwe leraar Nederlands/Engels: Door het plotse uitvallen van een
collega in het begin van het schooljaar werd Dhr. Schorpion
aangeworven als nieuwe leraar. Hij werkte vorig jaar op het secretariaat
en is bijgevolg bekend met en gekend in onze school.

11. Volgende
vergadering.

Volgende vergadering:
18 november 2013 om 12u20 uur in de studio.
Volgende zaken komen alvast op de agenda:
- Grondige voorstelling van het bouwdossier
- Rijbewijs op school
- Doorlichting
- Wijzigingen personeelsbestand
de leden worden tijdig uitgenodigd.

HUVAERE Daniëlla
Voorzitster,
SR. verslag Nele Nuytten
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