SCHOOLRAAD
Sint-Lukas Kunsthumaniora
Groenstraat 156
1030 Brussel

Schooljaar 2014-2015
1. Aanwezig	
  

Verslag van de vergadering van maandag 18 mei 2015.	
  

	
  
Aanwezig:
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. Alper AKSOY voor de leerlingen
Verontschuldigd:
Mevr. HUVAERE Daniëlla voor het personeel
Dhr. Samuel BRASSELLE voor de leerlingen
Mevr. VAN DE VYVERE Ann en Mevr. VAN MALDEREN Caroline voor de
lokale gemeenschap

2. Agenda van de vergadering
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Goedkeuring verslag van maandag 16/03/2015
Goedkeuring schoolreglement
Bouwdossier: stand van zaken
Beleidsplan: stand van zaken
Organisatie schooljaar 2015-2016
Eindejaarstentoonstelling
Vergadermomenten 2015-2016
Varia

3. Goedkeuring verslag

Het verslag van 16 maart 2015 wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring
schoolreglement

Volgende zaken veranderen aan het schoolreglement:
- Aanwezigheden
Noodzaak medisch attest bij afwezigheid voor en na schoolvakantie
vervalt
Recht op synchroon onderwijs voor lln die door ziekte of ongeval
tijdelijk de lessen niet kunnen volgen
-

M-decreet
Mogelijkheid om inschrijving te ontbinden
Contactgevens van persoon bij wie men terecht moet om “redelijke
aanpassing” te bespreken
Rol van CLB is aangevuld
Opm: contactgegevens CLB moeten in schoolreglement staan (nu
staat enkel de naam in het schoolreglement)

-

Beroepsprocedure bij evaluatie en gedrag
Aan wie wordt het rapport meegegeven
Termijn bijkomende proeven
Werking beroepscommissie
Begeleidingsovereenkomst is aangepast aan herstelgericht werken
Termijn om beslissing op het einde van een tuchtprocedure mee te
delen veranderd naar vijf dagen.
CLB-medewerker kan niet aangesteld worden als vertrouwenspersoon
bij een tuchtprocedure.

Het schoolreglement zal worden besproken op de volgende vergadering van
de schoolraad.
5. Bouwdossier: stand van
zaken

15 juni starten de afbraakwerken.
Het laatste weekend van mei wordt het laatste materiaal uit de Groenstraat
verwijderd.
Einddatum augustus 2017 zodat het schooljaar 2017-2018 in de (ver)nieuw(d)e
gebouwen kan starten.

6. Beleidsplan: stand van zaken

Momenteel worden zoveel mogelijk ideeën verzameld bij personeel, ouders,
leerlingen maar ook bij mensen die niet met de school verbonden zijn maar wel
met Brussel, cultuur of het onderwijsveld.

Er heeft een waarderend onderzoek plaatsgevonden en daar is dan een
“boom” uitgekomen.
Bij elke vraagstelling worden andere leerlingen, ouders en leerkrachten
aangesproken. Dinsdag 19 mei worden er bijvoorbeeld cijfergegevens getoond
en besproken bij een groep leerkrachten en leerlingen.
7. Organisatie schooljaar 2015 2016

e

Voor de leerlingen van de 3 graad is de kans groot dat ze op
woensdagnamiddag les zullen krijgen en op een ander moment in de week hun
halve vrije dag krijgen.
24 september: klassenraad
29 september: klassenraad
2 oktober: facultatieve verlofdag
6 oktober: ouderinfo 1, 2, 3
8 oktober: ouderinfo 4, 5, 6
27 oktober: klassenraad
29 oktober: klassenraad
30 oktober: rapport
7 december: start examens 3, 4, 5, 6
9 december: start examens 1, 2
16 december: laatste examen 1-6
17 december: klassenraad
18 december: klassenraad + rapport
5 januari: oudercontact 1, 2, 5, 6
7 januari: oudercontact 3, 4
21 en 22 januari: projectdagen
25 januari: pedagogische studiedag
15 maart: start examens 3, 4
16 maart: start examens 1, 2
21 maart: start examens 5, 5
23 maart: laatste examen 1-6
24 maart: klassenraad
25 maart: klassenraad + rapport
12 april: oudercontact 3, 4
14 april: oudercontact 1, 2, 5, 6
?? juni: start examens
?? juni: GIP
?? juni: eindejaarstentoonstelling
?? juni: oudercontact
?? juni: klassenraad
?? juni: rapport
wettelijke vakanties:
2 - 8 november: herfstvakantie
11 november: wapenstilstand
21 december - 3 januari: kerstvakantie
8 - 14 februari: krokusvakantie
28 maart - 10 april: paasvakantie
5 mei: Hemelvaart
6 mei: brugdag
16 mei: Pinkstermaandag

8. Eindejaarstentoonstelling

De eindejaarstentoonstelling (27 en 28 juni) vindt dit jaar plaats op twee
locaties.
1, 2 en 3 en de academie stellen tentoon in de Groenstraat
4, 5 en 5 stellen tentoon in de A. Gevaertstraat. In Anderlecht zal de
tentoonstelling gepaard gaan met een buurtfeest.
Er wordt begeleiding voorzien om van de ene naar de andere locatie te gaan.

9. Vergadermomenten 20152016

7 juli 2015 om 12u in de Groenstraat (bellen om binnen te kunnen)
De andere vergaderdata worden dan afgesproken

10. Varia

Een moeder merkt op dat 3 dagen Antwerpen even duur is als 3 dagen naar
Amsterdam. Waarom zo ’n dure binnenlandse uitstappen als je voor dat bedrag
ook naar het buitenland kan?
De directeur merkt op dat de uitstappen beslist worden door de
klasleerkrachten en dat door het feit dat we met kleine groepen op uitstap

gaan, de kostprijs vaak hoger uitvalt.
We proberen om ons aan een maximumbedrag te houden voor alle extramuros activiteiten.
11. Volgende vergaderingen

Volgende vergadering:
Dinsdag 7 juli om 12u in de Groenstraat
Agenda:
• Goedkeuring schoolreglement
• Kalender schooljaar 2015-2016
• Vergaderdata 2015-2016
de leden worden tijdig uitgenodigd
NUYTTEN Nele
Secretaris, voorzitter a.i.

SR. verslag Nele Nuytten

	
  

