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MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 26 februari ’19
Aanwezig:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:
adviserend directeur
Verontschuldigd:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R. Mattheussen
mevr. P. Goris, mevr. Wuyts , dhr. D Vinck
Alexander Penne, Babet Swaegers,
dhr. P. Debaere, dhr. P. De Ridder
mevr. M. Rocher, mevr. T. Seuntjens, mevr. M
Adriaensens
mevr. H. Van Dyck (secretaris)
/
Pieter Wilms
dhr. J. Snoeckx

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- het inschrijvingsbeleid
- nieuw voor volgend schooljaar
- verslag welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
- varia
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Het leerlingenaantal: 17 leerlingen hebben de school verlaten in januari, vaak gaat het om
leerlingen die een foute studiekeuze hebben gemaakt. Het totaal aantal leerlingen bedraagt nu
821.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Het inschrijvingsbeleid
Nadat de conceptnota’s verschenen waren met een nieuw kader voor inschrijvingsrecht was er
lange tijd onduidelijkheid. In december werd het decreet dan toch niet goedgekeurd nadat er
een belangenconflict werd ingediend. Voor onze school zijn er dus geen wijzigingen tegenover
vorig jaar.
De capaciteit voor 1A bedraagt 200 leerlingen. De eerste inschrijving voor de
voorrangsmaatregel start op 30 maart ’19 en loopt tot 26 april ‘19. Dit is voor kinderen die een
broer of zus op school hebben en voor kinderen van het personeel.
Vanaf zaterdag 27 april om 8.00 u. starten de inschrijvingen voor de andere leerlingen van 1A.
Vanaf 3 juli ’19 starten de inschrijvingen vanaf het tweede jaar. Indien nodig worden de
capaciteiten voor de hogere jaren vastgelegd begin juli.
3. Nieuw voor volgend schooljaar
De vernieuwing van het secundair onderwijs gaat van start op 1 september ’19. De nieuwe
leerplannen zijn beschikbaar, leerkrachten zijn zich volop aan het nascholen. Aan de hand van
de waaier volgt duiding bij de keuzen die de school gemaakt heeft bij het opmaken van de
nieuwe lessentabel vanuit de visie van de school op de eerste graad. De leerlingen hebben in 1A
de keuze tussen Latijn, Moderne en Kunst.

Nieuwe vakken:
 mens en samenleving: 1 uur in 1A en 1 uur in 2A
 Engels in het 1ste jaar
In 1M en 1K worden de vakken Frans en Nederlands versterkt (kunnen remediërend, verdiepend
en/of verdiepend ingevuld worden)
1M krijgt nog een extra uur wiskunde. Verder kiezen deze leerlingen 2 vakken uit STEM, talen,
Humane wetenschappen, economie. Hierdoor kunnen de leerlingen kennis maken met deze
vakken en een bewuste keuze maken in de 2de graad.
Algemeen: er is meer kruisbestuiving tussen de vakken onderling en een mogelijkheid tot een
vernieuwde vakdidactiek (bv. klasdoorbrekend).
4. Verslag welzijns- en veiligheidsbeleid op school
Het jaaractieplan en het globaal preventieplan worden voorgesteld. Naast de steeds
terugkomende administratieve verplichtingen en controles worden enkele nieuwe projecten
voorzien. De opvolging hiervan gebeurt maandelijks in het CPBW (Comité voor preventie en
bescherming op het werk).
Het doorlichtingsverslag met onderzoeksvraag “In welke mate voert de school een doeltreffend
beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?” wordt overlopen.
Items: Gebouwen en onderhoud, noodplanning, producten en veiligheid.
het plaatsen van camera’s:
De school werkt verder aan de preventie van diefstal door het plaatsen van camera’s. De
doelstelling van het plaatsen van camera’s is de beveiliging van de materiële goederen. De
beelden worden beperkt bewaard en zijn enkel zichtbaar door de politie nadat er feiten gepleegd
zijn. Het schoolbestuur maakt hiervoor afspraken in de Raad van Bestuur en het LOC. Het
protocol zal op de website geplaatst worden. Vanaf 1 maart 2019 worden de camera’s in gebruik
gesteld.
5. varia
Vanuit de ouders komt de vraag om de briefwisseling die naar de ouders gemaild wordt, ook
naar de leerlingen sturen.
Ouders melden dat op Smartschool enkel de resultaten van de laatste periode en het laatste
rapport kunnen geraadpleegd worden.
Wanneer wordt de nieuwe directeur bekend gemaakt? Het schoolbestuur streeft naar een
communicatie hierover tegen Pasen.
Rafiki: berichtgeving via gsm in de loop van de dag kan niet. Graag berichtgeving over
wijziging van vergaderdata tijdig doen.
Uniformcontrole: ouders zijn positief hierover.
Ondersteuningsnetwerk VOKAN: aanvankelijk werd gesteld dat zij meer werken op klasniveau.
Echter, leerlingen met ASS hebben individuele begeleiding nodig. Daarnaast geven de
ondersteuners tips aan de leerkrachten, bv. nakijken hoe autivriendelijk examenvragen zijn.
De vraag komt vooral vanuit de zorg van een ouder omdat men ziet dat de uren ondersteuning
van VOKAN beperkt zijn. Het Raster (thuisbegeleiding) kan een aanvulling zijn.
Opvolging klimaatbetogers: de directie volgde de principes van spijbelen maar de omvang van
de sanctie is afgenomen en aangepast: het gaat om spijbelen en dit wordt gesanctioneerd en er
wordt een B-code gegeven (=ongewettigd afwezig). Intussen heeft het klimaatprotest op school
verschillende positieve klimaatacties geactiveerd/versneld.
6. data vergaderingen
dinsdag 28 mei ’19 om 17.30 u.
dinsdag 27 augustus ’19 om 19.00 u.

