
SCHOOLRAAD 
Sint-Lukas 
Kunsthumaniora 
Groenstraat 156 
1030 Brussel 

Verslag van de vergadering van maandag 2 februari 2015.	  

Schooljaar 2014-2015 	  

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 
Dhr. Samuel BRASSELLE en Dhr. Alper AKSOY voor de leerlingen 
Mevr. VAN DE VYVERE Ann en Mevr. VAN MALDEREN Caroline voor de lokale 

gemeenschap 
 

Verontschuldigd: 
Mevr. VAN DOREN Inge voor de ouders  
	  

2. Agenda van de 
vergadering 
 

1. Goedkeuring verslag van maandag 24/11/2014 
2. Verhuis en bouwdossier 
3. Rijbewijs op school 
4. Goedkeuring afspraken met CLB 
5. Projecten 
6. Buurtwerking 
7. Varia 

 
3. Goedkeuring 

verslag 
Het verslag van 24 november 2014 wordt goedgekeurd. 
 

4. Verhuis en 
bouwdossier 

De theorielessen van 4, 5 en 6 gaan intussen ook door in Anderlecht. 
Er wordt gevraagd waarom de verwarming op de bovenste verdiepingen in Anderlecht 
nog steeds niet werkt. De chauffagist is verwittigd, maar is nog niet gekomen. Er moet 
elke dag gebeld worden om de verwarming te herstellen. 
Kunnen er in afwachting geen elektrische verwarmingstoestellen voorzien worden voor 
deze lokalen? Zowel leraars als leerlingen die in deze lokalen les hebben dringen hierop 
aan. 
 
Er werd aan de leerlingen uit 1, 2 en 3 beloofd dat ze een bezoek mochten brengen aan 
de locatie in Anderlecht, maar dat is nog niet voor alle klassen gelukt.  
 
De kantine zou na de krokusvakantie moeten open zijn. 
Ook is er weinig opbergruimte voor leraars en leerlingen om hun materiaal op een veilige 
plaats te stockeren. Er moet nagekeken worden of er eventueel extra kasten kunnen 
bijgezet worden in de theorielokalen om extra opbergruimte te creëren. 
 
De directeur hoopt dat de afbraakwerken in Schaarbeek reeds in maart kunnen starten. 
 
Sommige leerlingen die pendelen tussen de twee vestigingsplaatsen hebben hiervoor 
een extra vervoersbewijs nodig (niet iedereen heeft immers een MIVB of 
treinabonnement). Er gaat ook heel wat tijd verloren met het heen- en weer pendelen. 
 

5. Rijbewijs op school Leerlingen zijn ingeschreven. De afspraken met de rijschool zijn nog niet rond. Er is nog 
geen enkel voorstel van een rijschool goedgekeurd. Er was een probleem met de 
examendata en het lesmoment. Niet alle leerlingen zijn immers vrij op 
woensdagnamiddag. 
Er wordt hier verder aan gewerkt. Pieter wordt hierover aangesproken door de directeur. 
 

6. Afspraken met CLB Ouders en leerlingen kunnen steeds rechtstreeks bij het CLB terecht. De 
contactgegevens hiervoor moeten aangevuld worden in het schoolreglement. 
Infoavond voor de ouders wordt georganiseerd ergens in de loop van het tweede 
trimester over de structuur van het hoger onderwijs. 
 
De bijzondere bepalingen met het CLB worden goedgekeurd. 
 

7. Projecten Het VIRUS-project is momenteel lopend.  
Er zijn dit schooljaar geen projectdagen. 
 



8. Stand van zaken 
buurtwerking 

Het verslag van Brabant Groen zal nog doorgestuurd worden. 
Ook een korte samenvatting van de lopende projecten wordt nog doorgestuurd door 
Ann. 
De inhuldiging van de meubels in het park zal doorgaan op 12 maart van 15u tot 17u. 
 

9. Varia Er wordt gevraagd wanneer er WIFI zal zijn in het aterliergebouw. De directeur laat 
weten dat de aanvraag hiervoor binnen is. Het is nu wachten op de installatie van het 
netwerk. 
Daarnaast wordt gevraagd voor een werkend WIFI netwerk in de theorielokalen. De ict-
verantwoordelijke zal in de loop van deze week nagaan waar het probleem ligt en of hij 
het zelf kan oplossen. Ook hier wordt dus aan gewerkt. 
 
Leerlingen vragen een vast lokaal. Dit is het geval voor sommige klassen, maar niet voor 
alle klassen. Een vast lokaal zou ook een deel van het bergingsprobleem kunnen 
oplossen. 
 
Vervangingen organiseren lopen nog steeds niet zoals het hoort in Anderlecht. Er moet 
een nieuw systeem op punt gesteld worden zodat leerlingen zinvol bezig kunnen zijn 
wanneer een leerkracht afwezig is. In Schaarbeek is een nieuw systeem in voege en dat 
zou werken? 
 
Wanneer je te laat aankomt in Anderlecht moet je je vanaf het tweede lesuur aanmelden 
op het secretariaat. Tijdens het eerste lesuur gaan de leerlingen gewoon naar hun klas. 
 
Er moet nagedacht worden om iets structureels te organiseren om inkomsten te 
verzamelen om de studiereis te financieren. 
 
Er is een evacuatieoefening in Anderlecht gepland op donderdag 12 februari om 10u. 
 
Is er medicatie beschikbaar op het secretariaat? Bij navraag blijkt dat de voorraad 
dafalgan® en nurofen® intussen werd aangevuld. Let wel, leerlingen krijgen enkel 
medicatie indien ze hiervoor de schriftelijke toestemming hadden gekregen van hun 
ouders. 
 
 

10. Volgende 
vergaderingen 

Volgende vergadering: 
Maandag 16 maart om 12u30 (Anderlecht) 
Maandag 18 mei om 12u30 

 
de leden worden tijdig uitgenodigd 

  

 HUVAERE Daniëlla NUYTTEN Nele 
Voorzitster, Secretaris, 

 
 
 
 
 
 
SR. verslag Nele Nuytten 

 
 
 
 
 
 

	  


