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Verslag van de vergadering van maandag 24 november 2014.	  

Schooljaar 2013-2014 	  

1. Aanwezig	   Aanwezig: 
Mevr. HUVAERE Daniëlla en 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 voor de leerlingen 
Mevr. VAN DE VYVERE Ann voor de lokale gemeenschap 
 

Verontschuldigd: 
Dhr Alper AKSOY voor de leerlingen  
Mevr. VAN MALDEREN Caroline voor de lokale gemeenschap 
	  

2. Agenda van de 
vergadering 
 

1. Goedkeuring verslag van maandag 22/09/2014 
2. Verhuis en bouwdossier 
3. Rijbewijs op school 
4. Afspraken met CLB 
5. Projecten 
6. Buurtwerking 
7. Varia 

 
3. Goedkeuring 

verslag 
Het verslag van 22 september 2014 wordt goedgekeurd. 
 

4. Verhuis en 
bouwdossier 

Bouwdossier verloopt naar wens. Er zijn twee offertes binnen. Beide aannemers kunnen 
starten in januari. Voor er een aannemer wordt aangeduid moeten eerst de door de 
architect gestelde vragen beantwoord worden en moet de controle door AGIOn 
(=Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) tot een positief resultaat leiden. 
 
De verhuis van de theorielessen van de 3e graad en het 4e jaar naar Anderlecht is 
voorzien voor januari. 
De gebouwen van G, V, F en K blok moeten volledig ontruimd worden. Enkel de A en T 
blok blijven in gebruik. 
Momenteel is de directeur nog op zoek naar stockageruimte (zo’ n 250 m2). 
Lessenroosters zullen opnieuw moeten aangepast worden i.f.v. de nieuwe 
lokaalverdeling en de verhuis van leraars en leerlingen tussen de twee 
vestigingsplaatsen. 
 

5. Rijbewijs op school Dit project is opgestart, Pieter De Doncker is daarmee bezig. 
 

6. Afspraken met CLB We hebben een contract van 6 jaar met het CLB en dit wordt jaarlijks aangepast. 
- afspraken tussen school en CLB rond het verzekerd aanbod (uitbouw zorgbeleid 

en optimalisering van de school m.b.t. leerlingenbegeleiding) 
- charters voor leerstoornissen, bij problemen kan het CLB hieromtrent 

aangesproken worden 
- M-decreet 
- Cel leerlingenbegeleiding 
- Preventie i.v.m. middelengebruik 
- Onderwijsaanbod: overgang naar andere studierichtingen of hoger onderwijs 

Sommige afdelingen nodigen oud-leerlingen uit om info te geven over hun 
studierichting, andere afdeling niet. Het zou fijn zijn als dat wat meer 
gestructureerd kan verlopen. 
[1]Ook een specifieke uitleg van het LUCA voor onze studenten zou interessant 
kunnen zijn (Ann zal bekijken of er opnieuw zoiets ingericht kan worden). 
Nieuw dit jaar is dat er ook een infoavond zal gegevens worden aan de ouders 
i.v.m. hoger onderwijs 

- Uitleg over / geven van inentingen 
 

Het volledige document met afspraken wordt met dit verslag doorgestuurd zodat het op 
de volgende vergadering kan goedgekeurd worden. 
 



7. Projecten Wellicht zullen er dit jaar geen projectdagen zijn. 
 

8. Stand van zaken 
buurtwerking 

Ann Van De Vyvere zal een lijst doorsturen om onder collega’s te verspreiden met 
projecten die lopende zijn, wie te contacteren, wat ze doen, … 
Hiervoor zal Ann ook samen zitten met Caroline van samenlevingsopbouw Brussel. 
 
De Kriekeboom saga (project van Erfgoed Cultuur gemeente Schaarbeek): er worden 
mensen opgeroepen om een kriekenboom te adopteren (of te planten). Ze bieden ook 
ondersteuning om bv. samen krieken te plukken, confituur te plukken, … 
 
Verslag van overleg “brabant groen” zal Ann ons eveneens bezorgen. 
 

9. Varia Zou de school groepsreizen kunnen organiseren om leerlingen, leraars, … de kans te 
geven om gezamenlijk naar interessante tentoonstelling te gaan in binnen- of buitenland. 
Een digitaal prikbord met daarop allerhande interessante culturele evenementen zou al 
een eerste hulp kunnen zijn. 
(Opm op de website van de school is er bij de “links” een pagina met verwijzingen naar 
culturele sites: “cultuur”) 
 
Kan de school structurele ondersteuning aanbieden om leerlingen gebak,… te laten 
verkopen om een studiereis te financieren. 
Er wordt gesuggereerd om ook tijdens oudercontacten drank en hapjes te verkopen. 
Kan ook een festijn ingericht worden om bepaalde projecten of materialen te 
financieren,… ? 
Werken van leerlingen of leraars verkopen om projecten te financieren? De directeur laat 
weten dat dit niet zo vanzelfsprekend is omdat je op die manier een andere hiërarchie 
geeft aan de werken wat in tegenspraak kan zijn met de rapportevaluatie. 
[2] 
Wat te doen als je te laat bent in Anderlecht? Het secretariaat in Anderlecht is niet altijd 
bemand. Meld je in elk geval aan bij je leraar. 
 

10. Volgende 
vergaderingen 

Volgende vergaderingen: 
Maandag 2 februari om 12u30 in Anderlecht 
Maandag 18 mei om 12u30 

 
de leden worden tijdig uitgenodigd 

  

 HUVAERE Daniëlla NUYTTEN Nele 
Voorzitster, Secretaris, 

 
 
 
 
 
 
SR. verslag Nele Nuytten 

 
 
 
 
 
 

	  


