
SCHOOLRAAD 
Sint-Lukas 
Kunsthumaniora 
Groenstraat 156 
1030 Brussel 

Verslag van de vergadering van maandag 26 mei 2014.	  

Schooljaar 2013-2014 	  

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

Dhr. Samuel BRASSELLE, Dhr. Alper AKSOY en Dhr. Jean ARENTS voor 
de leerlingen  

Mevr. VAN DE VYVERE Ann en VAN MALDEREN Caroline voor de lokale gemeenschap 
	  

2. Agenda van de 
vergadering 
 

1. Goedkeuring verslag 21 maart en 3 februari 2014 
2. Goedkeuring schoolreglement 
3. Bouwdossier: stand van zaken 
4. Opvolging doorlichting 
5. Opvolging verslag (21 maart en 3 februari 2014) 
6. Organisatie schooljaar 2014 - 2015 
7. Buurtwerking 
8. Samenstelling schoolraad 
9. Communicatie 
10. Vergadermomenten 2014-2015 

 
3. Goedkeuring 

verslag 
De verslagen van 3 februari en 21 maart 2014 worden goedgekeurd 
 

4. Goedkeuring 
schoolreglement 

Het nieuw schoolreglement is gebaseerd op het reglement van vorig schooljaar. De 
wetgeving is veranderd en dat moet aangepast worden in het nieuwe reglement. 
In het document dat op de vergadering wordt besproken moet de samenstelling 
schoolraad, de bijdrageregeling en vakantiedagen nog worden toegevoegd 
 
Wijzigingen: 

- de engagementsverklaring van de ouders wordt uitgebreid, met name het deel 
voor de Nederlandse taal. 

- De school is niet verplicht om leerlingen in te schrijven die voor de start van het 
schooljaar reeds 25 jaar geworden zijn. 

- Het ‘Cultuurstatuut’ waar sommige leerlingen gebruik van kunnen maken wordt 
vanaf volgend schooljaar ‘topkunstenstatuut’. Inhoudelijk zijn er echter geen 
veranderingen. 

- Zwangerschap: voor het eerst heeft een bevallen leerling recht op 
moederschapsverlof 

- vermelding van het taalbeleid t 
- Fraude (=spieken): Regelgeving werd uitgebreid 
- Regeling van herexamens 
- Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad bij een B- of C-

attest. 
- Privacy (iets meer uitgeschreven) 
- Orde- en tuchtreglement: tuchtstraffen 

 
De leden van de schoolraad krijgen het nieuwe schoolreglement zodat opmerkingen op 
de volgende vergadering (20 juni) kunnen besproken worden. 
 

5. Bouwdossier Goedkeuring bouwaanvraag wordt eerstdaags verwacht. 
Het schoolbestuur is verplicht om de bouwwerken te gunnen via een openbare 
aanbesteding. Deze procedure duurt 2 maand (vanaf bekendmaking). 
Aanbestedingsdossier is bijna klaar.  
Eind 2014 zouden de werken moeten gegund zijn, zodat begin 2015 met de werken 
gestart kan worden. 
Om dit project sneller te kunnen voltooien zal (een deel van) de school verhuizen tijdens 
de bouwwerken. Academie en Basisschool blijven hier, de humaniora verhuist 
(gedeeltelijk) naar de ateliers van Jan De Cock, op 10 minuten wandelen van het Zuid 
Station (Auguste Gevaertstraat in Anderlecht) 
De A- en T-blok blijven tijdens de eerste fase van de werken bruikbaar zodat hier nog 



lessen kunnen doorgaan. De concrete uitwerking over de (gedeeltelijke) verhuis moet 
nog verder afgesproken worden. Ouders, leerlingen, … worden ook op de hoogte 
gebracht van de uiteindelijke beslissing. 
Deze late beslissing is te wijten aan het beperkte budget van het schoolbestuur, 
waardoor een tijdelijke huisvesting moeilijk te vinden is, en de timing van het 
bouwdossier. 
 

6. Opvolging 
doorlichting 

Verbeterplan is ingediend en een externe deskundige werd aangesteld. We hebben nog 
geen antwoord gekregen van de overheid omtrent de goedkeuring van het verbeterplan.. 
We zijn intussen wel gestart met een aantal zaken: 

- alle elektrische toestellen zijn gecontroleerd op veiligheid (en weggenomen of in 
orde gesteld) 

- alle gevaarlijke producten zijn weggenomen, of achter slot en grendel geplaatst 
- er worden opleidingen gegeven om MVD-personeel en leraars te herinneren hoe 

ze veilig bepaalde producten of handelingen moeten uitvoeren. (MVD-personeel 
heeft al een eerste opleiding gehad) 
 

Oudercontact: Met Pasen was er een nieuw systeem (oudercontact was verspreid over 
twee dagen). De aanwezige ouders vonden dit een veel beter systeem en adviseren om 
dit te behouden. 
 

7. Opvolging verslag Music@lunch: goed verlopen ondanks het slechte weer 
Volgend jaar een tweede editie? Foto’s zijn online 
 

8. Organisatie 
schooljaar 2014 - 
2015 

Aanwenden lesurenpakket: 
De criteria worden toegelicht voor aanwenden van het lesurenpakket: 
Lagere leerjaren krijgen voorrang op oudere leerjaren om gesplitst te worden indien er 
voldoende uren zijn. 
Ateliers worden bij een kleiner aantal leerlingen gesplitst dan theorielessen 
Omwille van de daling van het leerlingenaantal hebben we volgend schooljaar ongeveer 
20 lesuren minder in vergelijking met dit schooljaar.  
Omdat wij pas in september een duidelijk zicht hebben op de inschrijvingen en dus de 
samenstelling van de klassen, zal de organisatie van het schooljaar dan (=22 
september) ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Examenreeksen: 
 laatste 2 weken voor het kerstverlof (1e graad start op woensdag) 
 Pasen: laatste 2 weken voor paasvakantie (1e graad start op woensdag, 2e 
graad op dinsdag), derde graad 1 week 
 Juni: laatste 3 weken 
 
 Opmerking van de leerlingen: de start van de examenperiode moet vooraf 
duidelijk gecommuniceerd worden, ook moet de examenregeling sneller gekend zijn 
(twee weken is te kort) 
 

9. Buurtwerking Buurtwerking vraagt om de projectdagen te linken aan het parkje hiernaast. Als we daar 
willen werken moet er tijdig aanvraag gedaan worden bij de gemeente. 
 
QueenGreen project loopt momenteel: meubel voor en door jongeren, ouders en 
kinderen + hangmeubel + , inhuldiging midden oktober 
 

10. Samenstelling 
schoolraad 

De vertegenwoordigers van de leerlingen in de schoolraad (Charlie, en Gill uit 6AVV en 
Igor uit 6TBK) worden vanaf 1 september 2014 opgevolgd  door Jean (5AO), Alper 
(4BAK) en Samuel (4BAV). 
Verder geen wijzigingen in de samenstelling. 
 

11. Communicatie Verslagen uithangen op valven 
Verslagen mailen naar de ouders 
 

12. Varia Evacuatieoefening: 
 Leerlingen ook opleiden i.v.m. vluchtwegen bij noodsituaties! 
 
 
Schoolfactuur: 
 De leerlingen vragen of het mogelijk is om per trimester een bedrag op een 
rekening te storten om dagelijkse uitstappen te financieren? De directeur laat weten dat 
dit niet kan: er mogen enkel zaken aangerekend worden die ook geleverd worden. Een 
school mag niet met voorschotten werken. De enige uitzondering die onze school maakt 



is met de handboeken: in september wordt een voorschot betaald en in november volgt 
de afrekening. 
Moet de leerkracht zelf voorschieten en nadien via de schoolrekening afrekenen? 
De aanwezige leerlingen en ouders vragen om alle uitstappen via de schoolrekening te 
factureren. 
 
 Uitstappen: intern overleg staat morgen (27 mei) geagendeerd, bedoeling is om 
ondermeer budgettaire afspraken te maken 
 
Projectdagen: 
 Er zijn stappen ondernomen om gezamenlijke projectdagen rond het thema 
“Natuur en stad” te organiseren met de basisschool en de humaniora. 
 
 Vraag van de leerlingen: Samenwerking met Saint-Luc? 
 
Verhuis: 
 Opmerking i.v.m. verhuis: het zou niet goed zijn om bepaalde jaren hier te 
houden want dit leidt tot “afzondering”. Voor samenhorigheidsgevoel is het beter dat 
enkel bepaalde vakken op deze site blijven en dat alle leerjaren en studierichtingen mee 
verhuizen. 
 

13. Volgende 
vergadering 

Volgende vergaderingen: 
Vrijdag 20 juni om 12u30 
Maandag 22 september om 12u30 

 
de leden worden tijdig uitgenodigd 

  

 HUVAERE Daniëlla NUYTTEN Nele 
Voorzitster, Secretaris, 

 
 
 
 
 
 

SR. verslag Nele Nuytten 

 
 
 
 
 
 

	  


