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Nadien overleg met Schoolbestuur over een aantal van de voorgaande onderwerpen.

1. Wijziging samenstelling schoolraad
We verwelkomen Ellen Swinnen als nieuw lid ter vertegenwoordiging van de ouders in de
schoolraad. Er was maar 1 kandidaat dus waren er geen nieuwe verkiezingen nodig. Liesbeth Vanden
Broeck komt nu als personeelslid in de schoolraad.
Huidige samenstelling schoolraad:
1. Vertegenwoordiging ouders: Susan Bushe, Ellen Swinnen en Hans Veulemans
2. Vertegenwoordiging personeel: Ella Schroeven, Anita Vandenberg, Liesbeth Vanden Broeck
3. Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Yves Puelings (voorzitter), Greta Puelings, Betty Van
Even.
2. Wijziging participatiedecreet 2014-2015
Dit agendapunt komt er op vraag van het schoolbestuur. In het verleden moest het schoolbestuur
voor bepaalde beslissingen het advies of de goedkeuring inwinnen van de schoolraad. Dit is niet
meer van toepassing in het nieuwe participatiedecreet. Er bestaat nog wel de mogelijkheid dat het
schoolbestuur op eigen initiatief advies vraagt aan de schoolraad als het specifiek over een topic gaat
die de ouders of leerlingen rechtstreeks aanbelangt.
3. Voorstel besteding budgetten/inkomsten
Dit agendapunt komt er eveneens op vraag van het schoolbestuur. We wensen binnen de werking
van de school wat duidelijkheid scheppen over de procedure van het besteden van diverse
inkomsten. Hierin kunnen noch de schoolraad, noch de vriendenkring autonoom beslissen over de

besteding of bestemming van de inkomsten van schoolactiviteiten zoals schoolrestaurant,
kerstmusical,…. Zij kunnen echter wel suggesties doen en deze zullen in overweging genomen
worden in overleg met het schoolbestuur maar het schoolbestuur draagt hierin de
eindverantwoordelijkheid. Zij moeten er immers ook voor zorgen dat de school financieel gezond
blijft zodat er bij onverwachte kosten financiële middelen voor handen zijn.
4. Beschikbaarheid website ’t Scholeke
De vernieuwde website van ’t Scholeke staat nog in de steigers. In dat kader werd de
toegankelijkheid en beschikbaarheid van de informatie rond de schoolraad in het overleg met het
schoolbestuur aangekaart. Bart Goddyn zal op verzoek een link voorzien naar de verslagen van de
vorige en huidige vergadering zullen vanop de hoofdpagina.
5. Schoolrapport
Ons huidig schoolrapport is een doelenrapport. De inspectie vond dit geen ideaal rapport en
bovendien is het voor de leerkrachten ook geen makkelijk rapport om aan te maken. We willen
evolueren naar een minder uitgebreid rapport. Wel zou er een uitdieping voor bepaalde domeinen
toegevoegd worden vb. W.O. op vraag van doorlichting.
De aanpassing van het rapport is nog niet voor meteen maar we starten een pilootproject met W.O.
omdat dit in het verbetertraject zit. Er zal door de leerkrachten gebrainstormd worden over hoe het
ideale rapport er zou kunnen uitzien eventueel door rapporten van andere scholen op te vragen,
werkgroepje rapport eventueel met inbreng van wat ouders belangrijk vinden op een rapport.
Mediaan/midscore en AVI-niveaus zijn niet nuttig omdat dit geen correcte weerspiegeling is.
6. Schoolkrant
Tijdens de vorige vergadering werd er geopperd dat we zo positief mogelijk over de school dienen te
communiceren naar de buitenwereld toe. Goede dingen mogen zeker gezegd worden. Er wordt
voorgesteld om eventueel een (digitale) schoolkrant uit te geven. Dit kan geïntegreerd worden in de
lessen waardoor de leerlingen zelf het nieuws brengen. Er kunnen oud-leerlingen geïnterviewd
worden,… Ouders vinden dit leuk om te lezen. Dit schoolkrantje zou kunnen verschijnen op de
website vb. voor elke vakantie. Er kan een link naar dit schoolkrantje verstuurd worden per mail naar
de ouders en andere geïnteresseerden. Een BLOG is ook een mogelijkheid.
Belangrijke opmerking: oud-leerlingen van onze school kunnen zich prima redden in het secundair
onderwijs dankzij de nodige bagage die ze meekregen in onze school.
7. Informatiesessie Internetveiligheid
Op 25 februari 2015 organiseert de Landelijke Gilde in samenwerking met onze school een sessie
rond Internetveiligheid. Geert Vanbergen vroeg hiervoor kandidaten uit de Schoolraad om dit mee te
organiseren. Ellen Swinnen is medekandidaat. Er werden reeds een aantal praktische afspraken
gemaakt maar het is nog niet finaal afgerond. Deze infosessie is vooral gericht aan ouders met
kinderen van boven de 12 jaar die zelf al actief zijn op sociale netwerken. Dit om de risico’s aan te
tonen van wat je plaatst op internet. Dit kan niet meer worden verwijderd en kan je een leven lang
achtervolgen.
8. Werkgroep review en updating Schoolreglement
Ons huidig schoolreglement is aan vernieuwing toe aangezien de gewijzigde bepalingen aangaande
sancties en tuchtmaatregelen in het onderwijs. Vb. Wie beslist of een leerling uit de les wordt

gestuurd? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat vinden ouders hiervan?
Hiervoor zal ook een werkgroepje opgericht worden bestaande uit: Bart Goddyn, directie Hilde
Lemmens, 3 afgevaardigden uit de Schoolraad.
Juf Anita Vandenberg, Susan Bushe en Ellen Swinnen stellen zich hiervoor kandidaat.
Zij zullen hierover een aantal keer vergaderen. Zij zullen eventueel ons schoolreglement vergelijken
met de reglementen van andere scholen.
Doelstelling is om volgend schooljaar een nieuw schoolreglement voor onze school klaar te hebben.
9. Opinie overleg “Consequente versus flexibele navolging regels in het onderwijs”
Dit agendapunt leunt nauw aan bij het voorgaande. We peilen binnen de Schoolraad naar de mening
van onze leden wat betreft navolging regels. Willen we dat onze school bekend staat om zijn
consequentie wat betreft navolging leefregels of mag het allemaal wat flexibeler? Bewijzen we onze
leerlingen er een dienst mee met (te?)flexibel te zijn als ze zich later op de arbeidsmarkt begeven?
Leren we onze leerlingen van zelfdiscipline aan te kweken door vb. contractwerk? Hoe sanctioneer je
bij niet in orde zijn met taken bij leerlingen van 1ste, 2de en 3de leerjaar waar in orde zijn met taken
toch vaak nog afhangt van hoe ouders ermee begaan zijn?
Ieder brengt zijn mening.
Overleg met Schoolbestuur.
De besluiten van de topics worden voorgelezen aan het Schoolbestuur.
Er zal in afwachting van de nieuwe website een link geplaatst worden op de huidige website naar de
verslagen van de Schoolraad.
We kunnen voor de opvoering van de kerstmusical met behulp van de beamer tonen aan iedereen
hoe het met onze school gaat voor een positieve uitstraling.

