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Verslag van de vergadering van maandag 3 februari 2014.	  

Schooljaar 2013-2014 	  

1. Aanwezig	   Aanwezig 
Mevr. HUVAERE Daniëlla en Mevr. NUYTTEN Nele voor het personeel 
Mevr. VAN DEN BEGIN Ann voor de ouders 
Dhr. BAUWENS Kris voor directie en inrichtende macht 
Juf. SPEECKAERT Charlie, Juf. VANDER CLUYZEN Gill en Dhr. GOUDESONE 

Igor voor de leerlingen  
Mevr. VAN DE VYVERE Ann, VAN MALDEREN Caroline en Karolien (stagair) voor 

de lokale gemeenschap 
Verontschuldigd:  

Mevr. VAN DOREN Inge voor de ouders 
	  

2. Agenda van de 
vergadering 

1. Goedkeuring verslag 
2. Buurtwerking stand van zaken 
3. Bouwdossier stand van zaken 
4. Evaluatie projectdagen 
5. Doorlichting stand van zaken 
6. Samenstelling schoolraad volgend schooljaar 
7. Varia 

 
3. Goedkeuring 

verslag 
Het verslag van 18 november 2013 wordt goedgekeurd. 

4. Buurtwerking 
stand van zaken 

Caroline Van Malderen neemt de plaats van Gerardine Bruyneel in als lokaal 
vertegenwoordiger van de schoolraad. 
Hogeschool Buurtwerking organiseert in mei een nieuwe music @ lunch in Koningin 
Groenpark (7 t.e.m. 10 mei). Voor, door en met wijkbewoners met minder focus op 
muziek. Verschillende organisaties uit de buurt worden uitgenodigd om iets van hun 
werking of instelling te tonen. 
Is de kunsthumaniora bereid om te participeren? Frans Chanson? Schrootfanfare? Slam 
poetry? Graag visueel interessante dingen, maar geen grote podia, want dit vraagt 
teveel ‘rompslomp’ om alles op te bouwen. 
Woensdag en zaterdag ligt de focus op een breed publiek, donderdag en vrijdag 
soberder.  
Ann zorgt voor een wervende tekst om leraars en leerlingen hiervoor warm te maken. 
 
GiveBox 
Er zal verder worden rondgegaan met de giveboxen die tijdens de projectdagen werden 
gebouwd. Igor is eventueel bereid om de kast verder te “pimpen”. 
Deze kast kadert in het duurzaamheidsproject met ondermeer een ‘repair café’. 
 
Masterstudenten van social design werken samen met enkele leerlingen van onze 
school om samen te werken rond het thema “Urban rituals”. 
 

5. Bouwdossier stand 
van zaken 

Na de indiening van de bouwaanvraag (augustus), zijn er nog enkele vragen beantwoord 
aan de gemeente. Er wordt snel spoedig positief advies verwacht zodat de openbare 
aanbesteding kan gebeuren en een aannemer kan aangesteld worden. Hopelijk kan de 
aannemer begin eerste trimester volgend schooljaar starten. 
Als we hier blijven, zal de verbouwing 4 schooljaren in beslag nemen. Als we tijdelijk 
elders onderdak vinden, zal de verbouwing in 2 schooljaren rond zijn. Vandaar dat er nu 
wordt uitgekeken naar ander onderdak.  
Voor de basisschool mag de afstand niet te ver liggen van de huidige locatie, want de 
meeste kinderen komen uit de buurt, de basisschool zal bijna zeker niet verhuizen. De 
humaniora zoekt een plaats dicht bij het openbaar vervoer. De directeur heeft reeds een 
lijst met mogelijke gebouwen die hij zal bezoeken om te zien of ze eventueel bruikbaar 
en betaalbaar zijn. Ook containers zijn voorlopig een optie. We hebben minimaal 
2400 m2 nodig. Eind februari wordt de beslissing genomen of er zal uitgeweken worden. 
Als we hier blijven zal er ook deels moeten uitgeweken worden en dan zal onderhandeld 



worden met de hogeschool eenmaal er zicht is op het aantal leerlingen hier en de 
lessentabellen (zowel hier als in het hoger). 

6. Evaluatie 
projectdagen 

De meeste leerlingen waren tevreden. Zou dit jaarlijks kunnen georganiseerd worden 
want dit organiseert een band tussen leerlingen van andere leeftijden en 
studierichtingen. Keuze uit drie projecten en geen van de drie krijgen, is niet leuk. Er 
moet op voorhand gecommuniceerd worden hoe groepen worden samengesteld, zodat 
dergelijke ontgoochelingen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. 
De directeur had heel veel rondgelopen tijdens de projectdagen en zag zelden zo ’n stille 
school. 
Opmerking van Gill (leerling 6AVV) zij zat vrijdag in het project “digitale blog” als enigste 
leerling en zonder begeleidende leerkracht, maar ze kon gelukkig haar plan trekken. 
Het afsluitend slot was een succes. 
 
Er moet onderzocht worden of de projectdagen toch niet jaarlijks kunnen 
georganiseerd worden. 
Voor volgende projectdagen moet er zeker contact opgenomen worden met de 
buurtwerking om te horen wat we samen kunnen doen. Nu werd samengewerkt voor het 
GiveBox project. 
 

7. Doorlichting stand 
van zaken 

Het officieel verslag is binnen en wordt eerstdaags op de website van het ministerie van 
onderwijs geplaatst. 
De zwaarste tegenvaller is “Bewoonbaarheid, hygiëne en veiligheid”, hiervoor moeten 
we een verbeterplan indienen en een externe expert aanstellen. De gebouwen zijn oud 
en versleten (dit wordt opgelost met de nieuwbouw). De mentaliteit van heel wat mensen 
binnen de school is niet op veiligheid gericht. Vbn: om te boren moet een veiligheidsbril 
opgezet worden en handschoenen aan, alle gevaarlijke producten moeten achter slot en 
grendel, elk niveauverschil moet worden aangeduid met een gele lijn, … 
Voor de vakken en studierichtingen die werden doorgelicht is het verdict afwisselend. 
Vooral het gebrek aan didactisch materiaal, projectiemogelijkheid en toegang tot het 
internet moet worden aangepakt. Ook evaluatie moet duidelijker gelinkt zijn aan 
leerplandoelstellingen. 
We zijn nu bezig met een verbeterplan om kleine punten alvast aan te pakken. 
Over 3 jaar komt de inspectie terug.  
Er staan echter ook heel wat positieve zaken in het verslag (zoals pedagogische visie en 
participatie) 
 

8. Samenstalling 
schoolraad 
volgend schooljaar 

De leerlingen zitten allemaal in het 6e jaar. We denken eraan om 4e jaars warm te maken 
voor de schoolraad. Daniella bekijkt samen met de leerlingen hoe we hen kunnen warm 
maken voor de schoolraad. 
Caroline (van samenlevingsopbouw Brussel) ziet het zitten om deel te blijven uitmaken 
van de schoolraad. 
 

9. Varia Oudercontacten. Dit is altijd chaos: je moet op verschillende plekken zijn (je holt je gek 
en wachttijden lopen op (zelfs tot 1,5u). Als ouder is het zo niet mogelijk om de leraars te 
zien die je wilt zien. 
Ouders die invullen dat ze een bepaalde leraar wensen te zien, staan niet altijd vermeld 
op het overzichtschema dat leraars krijgen. 
 
De GiveBoxen blijven voorlopig in lokaal F22 staan.  
 
Agenda school: 

- studereis leerlingen 3e graad van 17 februari t.e.m. 21 februari. 
- 100 dagen op vrijdag 21 maart rond thema film (voor klassen die dit 

organiseren), er zal wellicht weer een sleep-in plaatsvinden 
 

10. Volgende 
vergadering 

Volgende vergadering: 
26 mei 2014 om 12u30 in de studio 

 
de leden worden tijdig uitgenodigd 

  
 HUVAERE Daniëlla NUYTTEN Nele 

Voorzitster, Secretaris, 
 
 
SR. verslag Nele Nuytten 

 
 



	  


