Verslag schoolraad 7 november 2019
1 Aanwezig: iedereen
2 Goedkeuring verslag: geen opmerkingen
3 Agenda:
•

Huishuidelijk reglement van de schoolraad werd doorgenomen.

•

Volgende vraag werd gesteld: moeten werken met interne leefregels in plaats
van alleen met het schoolreglement?
Voordeel is dat die niet door de raad van bestuur moeten goedgekeurd
geworden.
Argument tegen: We hebben weinig regels en het werkt.

•

Lijst met aanpassingen van het schoolreglement.
Deel: Wettelijke reglementering zijn het belangrijkst en moeten opgenomen
worden in het schoolreglement. De Guimardstraat geeft een document dat
door de school moet ingevuld worden. Sommige stukken worden best
gewoon overgenomen worden omdat de tekst al goed ineen zit.
Elke derde trimester krijgen we een nieuw schoolreglement van de
Guimardstraat dat vervolgens kan worden aan gepast.
Veranderingen: Vijf minuten verschuiving van de les moet in het
schoolreglement opgenomen worden. (Zouden we dit 5 minuten vroeger
beginnen aan het einde van het jaar evalueren?)
Deel: Niet wettelijke bepalingen.
Aanpassingen:
Alle extra informatie op website zetten zoals kalender,
schoolreglement.
Wanneer de examens bginnen staat er niet in.
Rond de maand mei moet de kalender goedgekeurd worden door de
LOK.
Meestal verandert er niet veel aan de kalender voorbeeld
oudercontacten, begin examen, GIP dagen, facultatieve verlofdag .
Mischien ook in de agenda opnemen?
Misschien in het begin van het jaar duidelijk stellen wat er op de
website staat. + brief dat alle informatie op de website staat?

Ouders krijgen bepaalde informatie pas in het vijfde (informatiedag
nieuwe leerlingen) terwijl sommige leerlingen hier al in het vierde
zitten. Het is belangrijk voor ouders om die informatie te krijgen.
Voorstel informatiemoment op de opendeurdag waarvoor men zich
kan inschrijven?
Vanuit ouders: Misschien de informatieavond einde van het jaar i.p.v.
September. In mei zou men best de informatie van de verschillende
afdelingen reeds krijgen.
Kritiek van de leerlingen: Te veel vertrouwen gelegd op de leerlingen
dat ze zelf hun informatie vinden.
Aanpassing schoolreglement 2.
Wanneer oudercontacten zijn, brug, gip, discussie over extra
informatie communicatie naar de website met brief.
Opmerking informatie eerste graad tweede graad derde graad een
infomoment dezelfde dag door de directeur geven? Vooral de
overgang naar de derde graad is heel drastisch. Overgang
leerkrachten geven een rondleiding aan de leerlingen (tweede en
vierde jaar).
Christa: de leerlingen gaan zelf naar de klassen. Misschien beiden
zowel infomoment door de leerlingen in de klassen als de ateliers zelf
bezoeken?
Vraag van de leerlingen pedagogische studiedag twee halve dagen?
Aanpassing schoolreglement: Deel II 2.1 Waarom het secundair
onderwijs 5 min. vroeger beginnen i.p.v. secundair? Hoe zit het met de
treinen? Evaluatie? Vroeger of later beginnen?
Aanpassing schoolreglement 2.3
De rekening staat niet meer in het schoolreglement.
Brief die de ouders hebben meegkregen.
1 leerlingen moeten zelf bestellen
2 leerkrachten kunnen contolleren dat de leerlingen bestelt hebben.
3 indien er een probleem is kunnen ouders met de directie contact
opnemen.
Daarom voor die firma gekozen.
Keuze niet terug schroeven omdat de werkdruk anders te groot is.
Moeilijkheid dit jaar was dat de codes van de boeken allemaal
moesten ingegeven worden.
Vraag: moet dit in het huisorgaan vermeld worden?
Vraag: Moeten we de codes op het einde van het jaar geven?
Kritiek: 17 juli beginnen de inschrijvingen maar de meeste leerlingen
schrijven hoe langer hoe later in. Daarom geven we de codes niet met
de rapporten maar wel bij de herinschrijving.

Is er mogelijkheid om via een website al een code te krijgen voor de
ouders dat ouders al boeken kunnen bestellen? Via mail?
Aanpassing schoolreglement 4. Leefregels, afspraken, orde en tucht.
Verwijzen naar CLB ontbreekt in het document. P. 30 Leerlingen die
het schlachtoffer zijn van pesten, ….
Aanpassing schoolreglement 4.2 Privacy naar volgend jaar
schooljaar verschuiven
aanvullen p.32 na Inga Smets … (secretariaat) … toevoegen
onderaan 32 en bovenaan 33 moet veranderd worden.
DEEL III
P45 Opmerking van de leerlingen bibliotheek kan er wel uitgeleend worden?
Misschien in de toekomst?
P46
Opmerking van de ouders
Oudercontacten waarom geen oudercontact na het eerste rapport?
Oudercontact na kerstmis is dat niet te laat? Geeft te weinig tijd aan ouder
om een nieuwe richting te zoeken?
Neen waarom: 1 september eerste signal, eind oktober tweede signal, derde
kerstmis. En klassen titulares bellen ouders op.
Het aantal leerlingen dat verandert van school is verhoogd dus het system
werkt.
Administratief dossier van de leerling p. 47 moet aangepast worden.
Coaching leerlingen P.47 onderaan 48 bovenaan
Het is niet altijd duidelijk voor leerlingen wie coacht? Men moet als leerling
assertief zijn om te coachen. Niet iedere leerling is mondig.
Is dit de taak van de titularis? Misschien iemand onafhankelijk?
Extra: Moeten we criteria opstellen voor een vak het achtste uur te paatsen
aangezien een achtste uur geven in bepaalde gevallen niet altijd even veel opbrengt?

