
 

 
 

Verslag schoolraad 22 februari 
2022 

 

Aanwezigheden/verontschuldigingen:  

 aanwezig verontschuldigd 

namens het personeel mevr. Hansen (voorzitter) 

mevr. vander Meiren 

dhr. Verdonck 

/ 

namens de ouders mevr. Goris mevr. Embrechts 

mevr. Luyts 

namens de leerlingen Fien Swaegers 

Alexander Van Gils 

/ 

namens de lokale 

gemeenschap 

/ dhr. De Ridder 

dhr. Debaere 

dhr. Snoeckx 

namens het schoolbestuur dhr. Otten 

dhr. Gyssels 

/ 

adviserend directeur mevr. Piot (secretaris) / 

 

Agenda: 

- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering 

- het inschrijvingsbeleid 

- nieuw voor volgend schooljaar:  

o programmatie Moderne Talen in de derde graad 

o gebruiksvergoeding voor laptop/Chromebook 

- verslag welzijns- en veiligheidsbeleid van de school 

- varia 

 

1 Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering 

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 

2 Het inschrijvingsbeleid 

De inschrijvingen zullen gelijkaardig verlopen als vorig jaar: 

• voor het eerste jaar: 

o digitaal inschrijven zonder capaciteitsbepaling (iedereen die inschrijft, krijgt dus 

een plaats) 

o inschrijven kan vanaf 23 april 9.00 uur volgens instructies op de website van de 

school – volgorde van inschrijven is niet van belang 

o van 22 maart tot 21 april geldt er eerst een wettelijk bepaalde voorrangsperiode 

voor broers en zussen en kinderen personeelsleden  

o ouders die moeilijkheden ondervinden met het digitaal inschrijven, zullen we 

helpen 

• voor het 2e t.e.m. het 6e jaar: 
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o na 30 juni verwerken we eerst de studiekeuze van onze eigen leerlingen. Vanaf 

5 juli 9.00 uur kunnen externen die wensen in te schrijven zicht digitaal 

registreren via de website van de school. Indien er op dat moment plaats is in 

het specifieke jaar en de specifieke richting waarvoor ze willen inschrijven, dan 

kunnen ze meteen ingeschreven worden. Indien er (nog) geen plaats is, komen 

ze op een wachtlijst te staan en worden ze gecontacteerd indien er alsnog een 

plaats vrij zou komen. 

Een lid vraagt of het de bedoeling is het inschrijven zonder capaciteitsbepaling in het eerste 

jaar te behouden in de toekomst. Indien we het aantal leerlingen kunnen blijven plaats geven 

is het de bedoeling van de school dit te behouden. We vinden immers dat wie bewust een 

keuze maakt voor onze school een plek zou moeten krijgen. Natuurlijk moeten we wel in staat 

blijven om alle leerlingen letterlijk plaats te geven op school. Indien we bv. naar 1000 

leerlingen over alle jaren heen zouden evolueren kunnen we dit niet meer garanderen. 

3 Nieuw voor volgend schooljaar 

3.1 Programmatie Moderne talen in de derde graad 

De richting Moderne talen is ingericht in de tweede graad secundair onderwijs. Tot voor kort 

was er geen richting Moderne talen voorzien in de derde graad. Dat was o.i. een onlogisch 

hiaat in de hervorming secundair onderwijs. Recent echter heeft de Vlaamse regering toch 

gekozen om de richting Moderne talen in de derde graad mogelijk te maken. We willen deze 

dus graag aanbieden.  

Het is nog niet duidelijk hoe de lessentabel er concreet zal uitzien. Wel is al geweten dat er een 

vierde moderne vreemde taal zal aangeboden worden, net als beginselen van taaltechnologie, 

en dat de talen tot de specifieke vakken van de richting zullen behoren. 

Er is nog geen duidelijkheid over welke de vierde moderne vreemde taal zal zijn. We vermoeden 

dat KathOndVla scholen de vrijheid zal geven om te kiezen (bv. Spaans of Italiaans). We zullen 

dit bespreken in de werkgroep vernieuwing secundair onderwijs in het kader van de 

concretisering van de lessentabellen voor de derde graad. 

De schoolraad geeft een positief advies voor het aanvragen van deze studierichting.   

3.2 Gebruiksvergoeding voor laptop/Chromebook 

We hebben het gebruik van de Chromebooks voor de leerlingen in het 1e en 3e jaar 

geëvalueerd. We hebben ervoor gekozen om vanaf 2022-2023 volgende toestellen aan te 

bieden aan de leerlingen: Chromebooks voor leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar; laptops voor 

leerlingen van het 4e, 5e en 6e jaar. 

Deze keuze heeft o.m. te maken met de leerplannen. Het gemeenschappelijk leerplan ICT stelt 

immers dat leerlingen met verschillende systemen en softwaretoepassingen moeten leren 

werken. Daarnaast bieden laptops iets meer mogelijkheden die onze leerlingen vanaf het 4e 

jaar nodig zullen hebben. 

Leerlingen zullen enkel het toestel van de school mogen gebruiken o.w.v. veiligheid. 

Dit jaar hebben we geen gebruiksvergoeding gevraagd aan de leerlingen/ouders omdat de 

beslissing over de Chromebooks voor de leerlingen van het 1e en 3e jaar vorig schooljaar heel 

snel moest worden genomen en uitgevoerd en we het te laat vonden om dan nog een 

gebruiksvergoeding te vragen. Vanaf volgend schooljaar zullen we wel een vergoeding vragen 

om de kosten te kunnen dragen. Onze voorlopige berekeningen komen uit op: voor een 
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Chromebook 11 euro per jaar per leerling, voor een laptop 21,5 euro per jaar per leerling. 

Deze kost kan verdeeld worden over de trimesters. Dit bedrag dekt de kost voor het 

servicepakket (dat o.m. inhoudt dat bij defect de leerling een vervangtoestel krijgt),  

verzekering en beheer. 

Er zal een gebruiksovereenkomst getekend moeten worden, zoals ook dit schooljaar het geval 

is. Deze kan geraadpleegd worden op de website van de school. 

Op dit ogenblik heeft de school subsidies gekregen voor de aankoop van toestellen. Deze 

middelen zijn echter niet recurrent. Wanneer dus over een aantal jaren de huidige toestellen 

niet meer voldoen zal er overgeschakeld worden naar een leasing-systeem waarbij ouders zelf 

een welbepaald toestel zullen leasen. Zonder subsidies kan de school deze kost immers niet 

dragen. 

De schoolraad geeft een positief advies m.b.t. deze regeling voor ICT-toestellen voor 

leerlingen. 

4 Verslag welzijns- en veiligheidsbeleid van de school 

De school heeft een Globaal preventieplan met acties op lange termijn en een jaarplan met 

concrete acties per jaar. Items zijn bv. arbeidsveiligheid, gezondheidsbescherming, 

verfraaiing, security. Er moeten bv. jaarlijks controles gebeuren van nooduitgangen, 

verlichting bij de nooduitgangen, brandveiligheid, EHBO, keuring hoogspanningscabine, 

ladders, turntoestellen. Verder voor dit jaar: een EPC-kader opstellen, vervanging buizen met 

asbest in verwarmingsinstallatie Don Bosco, in Damiaan worden een aantal screens vervangen 

en er wordt een security-camera gehangen op de auto- en fietsparking.  

Een lid vraagt of er termijnen zijn voorzien voor het vervangen van de noodverlichting. Ze 

worden snel vernieuwd wanneer de batterijen te laag zijn. De noodverlichting is dus in orde.  

Een lid vraagt of Don Bosco buiten gebruik zal zijn wanneer de buizen vervangen worden. Dit 

zal niet het geval zijn. Waarschijnlijk gebeuren de werken tijdens een vakantie. Bovendien zit 

de installatie in de kelder van Don Bosco. De leerlingen kunnen er dus niet mee in aanraking 

komen.  

5 Varia 

Voorstel vanuit de leerlingengeleding om de plastic dopjes te verzamelen ten voordele van een 

goed doel, bv. voor blindengeleidehonden. De directie en schoolraad vindt dit een waardevol 

voorstel. De directie en/of de werkgroep Milieu-op-school zullen de praktische uitwerking 

onderzoeken. We moeten bv. inzamelpunten voorzien.  


