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Sint-Lukas Kunsthumaniora
Groenstraat 156
1030 Brussel

Schooljaar 2014-2015
1. Aanwezig	
  

Verslag van de vergadering van maandag 16 maart 2015.	
  

	
  
Aanwezig:
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
Dhr. Samuel BRASSELLE en Dhr. Alper AKSOY voor de leerlingen
Verontschuldigd:
Mevr. HUVAERE Daniëlla voor het personeel
Mevr. VAN DE VYVERE Ann en Mevr. VAN MALDEREN Caroline voor de
lokale gemeenschap

2. Agenda van de vergadering

	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag van maandag 02/02/2015
Verhuis en bouwdossier
Rijbewijs op school
Projecten
Buurtwerking
Varia

3. Goedkeuring verslag

Het verslag van 2 maart 2015 wordt goedgekeurd.

4. Verhuis en bouwdossier

Kantine (Anderlecht): De meeste leerlingen zijn niet zo tevreden over de
kantine: ze willen niet binnen eten op kussens en verkiezen stoelen en banken
om te eten.
Ook het aanbod vinden leerlingen en leerkrachten niet OK: er is enkel koffie en
thee in de kantine en de prijs is (te) hoog.
De directeur laat weten dat de kantine inderdaad open is, maar dat het
inderdaad niet loopt zoals het moet. Het aanbod, prijzen, tafels en stoelen
moeten nog aangepast worden. Er kan momenteel geen termijn geplakt worden
wanneer deze aanpassingen kunnen plaats vinden.
Kleine speeltijden: er mag nu niet meer naar buiten gegaan worden. Dat vinden
leerlingen spijtig, vooral om het eindelijk mooi weer wordt. Er moet nog bekeken
worden of de regeling weer zal aangepast worden.
5AO is blij met het vaste lokaal (TA 11).
Ook in de Groenstraat is het nu anders dan voorheen. Daar is nu 1 iemand op
het secretariaat en verloopt het iets gestructureerder dan in Anderlecht (met 4
mensen op het secretariaat).
Er zijn minder personeelsleden ter beschikking om te vervangen omdat een deel
van de leraars tijdens een springuur van noord naar zuid moeten reizen (of
omgekeerd). Dit geeft ook problemen met toezicht bij afwezigheid van een
leerkracht (zie ook varia).
Het bouwdossier ligt bij Agion en wordt hopelijk eind deze maand
goedgekeurd. De aannemer kan pas toegewezen worden na goedkeuring door
Agion.

5. Rijbewijs op school

Dit project loopt, en is georganiseerd. De leerlingen zijn hiervan op de hoogte.

6. Projecten

VIRUS project, 5AO was te laat op de hoogte (slechts 2 dagen op voorhand),
waardoor het inschrijven voor de activiteiten niet vlot liep. Uiteindelijk is het nog
goed geëindigd.

7. Stand van zaken
buurtwerking

De buurtmedewerkers waren verontschuldigd.
Er zijn ook contacten met mensen uit Kuregem met als bedoeling volgend
schooljaar enkele projecten op te starten.

8. Varia

Bij afwezigheid van leerkrachten vragen de leerlingen om tijdig geïnformeerd te
e
e
worden. Ook voor een 1 of 2 lesuur.
De vervangingen van afwezige leerkrachten tijdens de studiereizen van de
derde graad zijn ook niet goed verlopen. Het is niet fijn om als leerling in het

ongewisse te laten worden. Ouders en leerlingen zijn vragende partij dat
leerkrachten opdrachten voorzien zodat studie-uren zinvol kunnen besteed
worden.
De leerlingen mogen nu wel meer dan vroeger later naar school komen of
vroeger vertrekken bij afwezigheid van leerkrachten. Dit wordt als zeer positief
ervaren.
Er is een leerlingenraad opgestart, het initiatief lijkt uit te gaan van 6TBK.
Beleidsplan:
Er is een werkgroep opgestart om een beleidsplan op te stellen: een
toekomstvisie van onze school.
Er zijn heel veel zaken aan het veranderen (o.a. het bouwproject) en vandaar
dat ook het inhoudelijke aspect grondig bekeken moet worden.
Een externe begeleider begeleid dit proces. Hij komt niet inhoudelijke tussen en
helpt bij het ontwikkelen van een beleidsplan (timing, bevragingen, … ).
Vorige week op de pedagogische studiedag werden alle personeelsleden
bevraagd.
Volgende week worden ook allerhande mensen betrokken met het onderwijs, de
buurt en de school (ouders en leerlingen) bevraagd.
9. Volgende vergaderingen

Volgende vergadering:
Maandag 18 mei om 12u30
Agenda:
• Verhuis en bouwdossier
• Beleidsplan
• Schoolreglement
• …
de leden worden tijdig uitgenodigd
NUYTTEN Nele
Secretaris, voorzitter a.i.

SR. verslag Nele Nuytten

	
  

