SCHOOLRAAD
Sint-Lukas Kunsthumaniora
Groenstraat 156
1030 Brussel

Schooljaar 2015-2016
1. Aanwezig	
  

2. Agenda van de vergadering

3. Goedkeuring verslagen

Verslag van de vergadering van maandag 21 september 2015.	
  

	
  
Aanwezig:
Mevr. VAN DOREN Inge en Mevr. VAN DEN BEGIN Ann voor de ouders
Dhr. Alper AKSOY en Dhr. Samuel BRASSELLE voor de leerlingen
Dhr. BAUWENS Kris voor directie en inrichtende macht
Mevr. NUYTTEN Nele voor het personeel
Verontschuldigd:
Mevr. HUVAERE Daniëlla voor het personeel
Mevr. VAN MALDEREN Caroline voor de lokale gemeenschap
	
  
1. Goedkeuring verslagen van 18/05/2015 en 07/07/2015
2. Vastleggen vergaderdata schooljaar 2015-2016
3. Aanwenden van het lestijdenpakket
4. Bouwdossier: stand van zaken
5. Beleidsplan: stand van zaken
6. Coöptatie van vertegenwoordiger voor de lokale gemeenschap
7. Varia
De verslagen van 18 mei en 7 juli 2015 worden goedgekeurd.
Opvolging verslag van 18 mei:
Aanvulling kalender
e
10 juni: GIP en start examens 5 jaar
23 juni: einde examens
es
24 juni: rapport 6
25 en 26 juni: eindejaarstentoonstelling
30 juni: rapport

4. Vastleggen vergaderdata
schooljaar 2015-2016

11 januari om 12u30
18 april om 12u30
30 juni om 12u30

5. Aanwenden van het
lestijdenpakket

Er zijn dit jaar minder leerlingen dan vorig jaar. De directeur weet niet waaraan
dat ligt. Hoewel het aantal leerlingen in het secundair onderwijs globaal stijgt,
gaan minder leerlingen uit Brussel naar een Brusselse school en ook leerlingen
uit de rand vinden niet altijd de weg naar een Brusselse school. Het is koffiedik
kijken of dit ook voor onze school een effect heeft. Trekt een kunsthumaniora
momenteel minder leerlingen aan?
Omdat we nu minder leerlingen hebben, zullen we volgend schooljaar minder
middelen hebben om lestijden in te richten. Dit heeft ook tot gevolg dat we dit
schooljaar minder lestijden lenen omdat deze geleende uren terugbetaald
moeten worden. Een tweede “probleem” is dat de leerlingen niet evenredig over
de klassen verdeeld zitten. In het eerste jaar zitten slechts 6 leerlingen. Deze
klas kan uiteraard nergens mee samen gezet worden.
Er zijn momenteel 2 klassamenstellingen die meer dan 25 leerlingen tellen.
Vier vorming werd gesplitst omdat dit de jongste leerlingen zijn.
Vijf vorming en vijf VBK/TBK blijven de grote klasgroepen. De directeur is er zich
van bewust dat het minder comfortabel is om theorielessen te volgen of te
geven in/aan een grote groep. Deze grote klasgroepen voor theorie zijn echter
noodzakelijk gezien de situatie.
3 en 4 AVV zitten samen voor atelier. Dit betekent dat de leerlingen van 4 AVV
voor het atelier naar Schaarbeek moeten verhuizen.
De nieuwe uurroosters zullen wellicht 28 september in voege gaan. De vrije
halve dag voor leerlingen kan nog wijzigen.

6. Bouwdossier: stand van
zaken

De asbestvergunning is aangekomen, deze moet twee weken uithangen en
nadien kunnen de werken starten. De bouwwerken hebben bijgevolg twee
maanden vertraging opgelopen. Er wordt momenteel met de aannemer bekeken
welke invloed dit heeft op de verdere timing van de werking.
Alles behalve A en T worden in de eerste fase afgewerkt. Als de V- en G-blok

klaar zijn zal A en T ontruimd worden en verhuizen de lagere school en de
kunsthumaniora naar de vernieuwde gebouwen.
7. Beleidsplan: stand van
zaken

In januari 2015 is dit project gestart. Er werden heel wat mensen bevraagd
zowel uit het onderwijsveld (al dan niet verbonden met Sint-Lukas) als uit totaal
andere branches. Ook alle personeelsleden werden bevraagd tijdens een
pedagogische studiedag.
De regiegroep (bestaande uit enkele leraars, leerlingen, directeur, secretariaatsen onderhoudsspersoneel, coördinator lagere school, leraar academie en
voorzitter Raad van Bestuur) heeft teksten met toekomstvisies over onderwijs
gelezen en daaruit informatie verzameld. Deze groep gaat weldra op
tweedaagse en gaat alle verzamelde informatie verwerken om zo de lijnen te
kunnen bepalen waar in de toekomst aan zal gewerkt worden. Eind oktober,
begin november zal de regiegroep rond zijn met het voorbereidende werk en dat
wordt dan verder gezet op de pedagogische studiedag van 25 januari zodat er
gecommuniceerd kan worden met welke items er aan de slag gegaan zal
worden. Ouders, leraars, leerlingen worden hiervan uiteraard ook op de hoogte
gesteld en uitgenodigd om het beleid verder vorm te geven.
De directeur merkt op dat de aanwezigheid van leerlingen in deze groep een
meerwaarde is omdat zij de zaken op een andere manier bekijken.

8. Coöptatie van
vertegenwoordiger voor de
lokale gemeenschap

Er wordt voorgesteld om Eva of Yannick van Culthuregem
(www.cultureghem.be) uit te nodigen om gecoöpteerd te worden in de
schoolraad, Om iedereen de kans te geven om na te denken over andere opties
om een lokale vertegenwoordiger aan de schoolraad toe te voegen gaan we
zonder tegenbericht pas 28 september met hen contact opnemen.

9. Varia

Examenregeling: Het examenrooster wordt twee weken op voorhand
uitgedeeld. Vorig jaar is dit eens niet gelukt o.w.v. ziektes bij het secretariaat
waardoor de rooster bleven liggen en niet tijdig bij de leerlingen raakte.
Rookbeleid: Er was wat onduidelijkheid over het rookbeleid. In de school mag
er niet gerookt worden (dit moet wettelijk zo), maar hierdoor verschoof het roken
naar de buurt wat tot overlast leidt. Dit is uiteraard niet de bedoeling, vandaar
dat er een nieuwe regeling werd uitgewerkt waarbij de leerlingen tijdens de
kleine pauzes de school niet mogen verlaten. In de A. Gevaertstraat mag er niet
meer gerookt worden en er wordt aan leerlingen en personeel gevraagd om zich
hier aan te houden alsook om de peuken en ander afval in de voorziene bakken
te gooien in plaats van op straat.
Extra-muros activiteiten: Zouden de leerlingen meer betrokken kunnen
worden in het kiezen van waarheen de extra-muros activiteit doorgaat. Dit punt
moet meegenomen worden op een personeelsvergadering.
LO: De directeur is nog steeds op zoek naar een zaal zodat alle LO lessen in
Anderlecht kunnen doorgaan.
Rijbewijs op school: De leerlingen werden uitgenodigd om de lessen te volgen.
Het slaagcijfer ligt echter te laag, vandaar dat er vanaf nu betaald moet worden
voor een tweede of derde poging om voor het rijexamen te slagen. We vragen
Pieter De Doncker om meer info over dit project.
Internet:
De leerlingen krijgen het wachtwoord niet van het WIFI-netwerk omdat het
netwerk te traag of niet werkt wanneer teveel mensen gelijktijdig op het netwerk
zitten. Er wordt de vraag gesteld of de leerlingen toch op het WIFI-netwerk
kunnen. De laptops van de school maken automatisch connectie met het WIFInetwerk. De directeur merkt op dat er glasvezel voorzien is in de nieuwbouw en
we hopen dat die technologie nog niet verouderd zal zijn tegen dat we daar
weer intrekken.
Sinterklaas:
Mag dit gevierd worden op school? De directeur wenst een audiëntie bij de
Heilige man om afspraken te maken.
100-dagen:
Deze kunnen niet doorgaan op de school, dit omdat de leerlingen zich in het
verleden niet konden houden aan gemaakte afspraken.

Een klasuitstap in dit verband kan steeds besproken worden met de titularis.
10. Volgende vergaderingen

Volgende vergaderingen:
11 januari 2016 om 12u30 in de A. Gevaertstraat
18 april om 12u30
30 juni om 12u30

Agenda:
• Goedkeuring verslag
• Bouwdossier: stand van zaken
• Beleidsplan: stand van zaken
• Rijbewijs op school
• Buurtwerking:
• …
de leden worden tijdig uitgenodigd
NUYTTEN Nele
Secretaris, voorzitter a.i.

SR. verslag Nele Nuytten

	
  

