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SCHOOLRAAD    MARIS STELLA INSTITUUT 
 

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 8 november ‘22 
 

Aanwezigheden/ 

 aanwezig verontschuldigd 

namens het personeel mevr. Hansen (voorzitter) 

dhr. Verdonck 

mevr. Vander meiren 

/ 

namens de ouders mevr. Embrechts 

 

mevr. Portael 

mevr. Luyts 

namens de leerlingen Thomas De Visscher Alexander Van Gils 

namens de lokale 

gemeenschap 

dhr. Snoeckx dhr. De Ridder 

namens het schoolbestuur dhr. Otten 

dhr. Gyssels 

/ 

adviserend directeur mevr. Piot (secretaris) / 

 

Dagorde: 

 

- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering 
- modernisering secundair onderwijs  

o concordanties 3e graad 
o aanpassing studiekeuzetraject 4e jaar (op stap naar de derde graad) 

o.w.v. laattijdigheid lessentabellen, leerplannen e.d. 
- samenwerkingsafspraken met het CLB: gepland op 21/11  
- rondvraag 

 

Verslag: 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering  

 

Data vergaderingen: de vergadering van 23 mei zouden we willen verplaatsen naar 9 mei. 

De reden is dat het schoolreglement voor het volgende schooljaar moet besproken worden 

op de schoolraad vooraleer de inschrijvingen van start gaan op 16 mei.  

 

2. Modernisering van het secundair onderwijs 

 

2.1 Concordanties 3e graad 

 

Volgend schooljaar gaat de modernisering van start in de derde graad (5e jaar in 2023-

2024, 6e jaar in 2024-2025). Richtingen inrichten kan op 2 manieren.  

Concordantie = een bestaande richting omruilen in een gelijkaardige richting in de 

modernisering. Hier heb je een minder zwaar administratief dossier voor nodig. 

Programmatie = aanvragen van een nieuwe richting.  

 

We kunnen alle richtingen die we willen inrichten in de derde graad bekomen via 

concordantie: 

• Concordantie waarbij een keuze moet gebeuren 

o Economie-moderne talen wordt geconcordeerd naar de nieuwe richting 

Moderne talen 

o Economie-wetenschappen (richting die ophoudt te bestaan) wordt 

geconcordeerd naar Economie-moderne talen 

• 1 op 1 concorderen (er is geen keuze mogelijk): 

o Humane wetenschappen wordt geconcordeerd naar Humane wetenschappen 

o Latijn-wiskunde wordt geconcordeerd naar Latijn-wiskunde 

o Latijn-wetenschappen wordt geconcordeerd naar Latijn-wetenschappen 
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o Wetenschappen-wiskunde wordt geconcordeerd naar Wetenschappen-

wiskunde 

o Latijn-moderne talen wordt geconcordeerd naar Latijn-moderne talen 

o Economie-wiskunde 

o Moderne talen-wetenschappen wordt geconcordeerd naar Moderne talen-

wetenschappen 

o Architecturale en binnenhuiskunst wordt geconcordeerd naar Architectuur en 

interieur 

o Vrije beeldende kunst wordt geconcordeerd naar Beeldende kunst 

 

2.2 Aanpassing studiekeuzetraject 4e jaar 

 

Omdat we pas zo laat zullen beschikken over de modellessentabellen e.d. lijkt het ons ook 

best om de gebruikelijke timing van het studiekeuzetraject voor het 4e jaar aan te passen. 

Concreet wordt alles opgeschoven naar later dit schooljaar. 

 

Dit heeft ook gevolgen voor de planning van de klassenraden. Normaal gezien worden de 

klassenraden van het 4e en 5e jaar samen georganiseerd eind maart. Nu blijven de 

klassenraden van het 5e jaar behouden in die periode (nl. 21, 21 en 23 maart 2023), maar 

de klassenraden van het 4e jaar worden verschoven naar 4, 8 en 9 mei.  

 

Een volledig overzicht van het studiekeuzetraject is te zien in onderstaand schema. 

 

stappen periode Inhoud 

Stap 1 Week van 17 

april 

De graadcoördinator bespreekt in elke klas de overgang naar de 

3de graad en overloopt de verschillende keuzemogelijkheden op 

Maris Stella. Deze keuzemogelijkheden kunnen ook 

geraadpleegd worden op de website.  

De basiskeuze viel reeds na het 2de jaar, maar voor een aantal 

leerlingen is er nog een keuze mogelijk. 

Stap 2 24 april Informatieavond voor alle ouders en leerlingen ASO/KSO over de 

overgang naar de 3de graad en de keuzemogelijkheden.  

Stap 3 Tegen 2 mei De leerlingen geven hun proefkeuze digitaal door via een online 

formulier.  

Stap 4  4, 8 en 9 mei Voltallige klassenraad: de klassenraad bespreekt de proefkeuze 

van de leerling.  

Op vraag van het titularisteam, kan een CLB-medewerker de 

klassenraad bijwonen en een advies over de proefkeuze mee 

formuleren. 

Stap 5 Na de klassen- 

raad   

Het titularisteam organiseert een kort individueel gesprek met de 

leerling over de proefkeuze en het advies van de klassenraad.  

De ouders ontvangen een schriftelijk advies van de klassenraad.  

Stap 6 juni  Deliberatie: attestering en advies 

De delibererende klassenraad stelt het gegeven advies eventueel 

nog bij. Voor leerlingen die een B- of een C-attest behaalden, 

volgt een meer gemotiveerd advies. 

 

Vraag: hoe reageert KVO daarop? KVO kan daar op zich niet veel aan doen. Iedereen kijkt 

toe en constateert dat het heel moeilijk is en dat er op zich niet veel te veranderen is aan 

het verloop van dit proces.  

 

3 Samenwerkingsafspraken met het CLB 

 

Jaarlijks worden er samenwerkingsafspraken opgesteld tussen de school en het CLB. Dit is 

gepland op 21 november.  

 

De afspraken worden opgesteld door een afvaardiging van de directie (mevr. Mattheussen 

en mevr. Piot) en de ankers van het CLB, mevr. Claessens en mevrouw Imler. 
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Het CLB is betrokken bij 3 luiken, waar telkens andere medewerkers verbonden zijn aan de 

school: 

• Medisch: 

o Schoolarts 

o Verpleegkundige 

• Leerlingenbegeleiding 

o 2 ankerfiguren 

o Trajectbegeleiders 

• Studiekeuze 

o Medewerker studiekeuze 

 

De samenwerkingsafspraken zullen in de eerste plaats betrekking hebben op de 

leerlingenbegeleiding en studiekeuze. 

 

4 Varia 

 

Er is een nieuw inschrijvingsdecreet m.b.t. de inschrijvingen voor het 1e jaar voor het 

schooljaar 2023-2024. In het regio-overleg is afgesproken: leerlingen kunnen zich digitaal 

aanmelden voor inschrijvingen in het 1e jaar waarbij een maximumcapaciteit wordt bepaald 

door de scholen. Elke school staat in voor zijn eigen aanmeldsysteem en bepaalt zijn eigen 

maximumcapaciteit. We zullen communiceren dat we in het verleden geen 

capaciteitsproblemen gehad hebben. Aanmelden vanaf 27 maart tot 21 april. Inschrijvingen 

mogen gebeuren vanaf 16 mei. Beide data zijn decretaal vastgelegd voor alle Vlaamse 

scholen. 

Alle ouders die zich aanmelden zullen we uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.  

We zullen moeten afwachten of er veel dubbele inschrijvingen zullen zijn. We hopen dat 

door mensen gerust te stellen ze geen noodzaak voelen om zich op verschillende scholen in 

te schrijven. 

Er blijft een voorrangsregeling waarbij broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen 

van personeelsleden voorrang hebben om ingeschreven te worden in het 1e jaar.  

 

5 Data vergaderingen 

 

dinsdag 7 februari ’23 om 17.30 u. 

dinsdag 9 mei ’23 om 17.30 u. 

dinsdag 22 augustus ’23 om 19.00 u. 

 

  


