SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

Verslag vergadering schoolraad d.d. 28 mei 2019
Aanwezig
namens het personeel:

dhr. J. Otten (voorzitter), mevr. R. Mattheussen

namens de ouders:

mevr. L. Wuyts, mevr. P. Goris

namens de leerlingen:

Babet Swaegers, Alexander Penne

namens de lokale gemeenschap:

dhr. J. Snoeckx

namens het schoolbestuur:

mevr. M. Adriaenssens, mevr. M. Rocher mevr. T.
Seuntjens
mevr. H. Van Dyck (secretaris)

adviserend directeur
Verontschuldigd
namens het personeel:

/

namens de ouders:

dhr. D. Vinck

namens de leerlingen:

Pieter Wilms

namens de lokale gemeenschap:

dhr. P. De Ridder, dhr. P. Debaere

namens het schoolbestuur:

/

Dagorde:
- goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
- overleg m.b.t. het schoolreglement 2019 – ‘20
- overleg m.b.t. de bijdrageregeling
- varia
o aankondiging nieuwe directeur
Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Aanvulling van het verslag: de heer J. Snoeckx was aanwezig tijdens de vorige vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. overleg m.b.t. het schoolreglement 2019 – ‘20
3. overleg m.b.t. de bijdrageregeling
Het document (schoolreglement met bijdrageregeling) wordt uitgedeeld. Mevr. Mattheussen
overloopt het schoolreglement en licht de wijzigingen toe. Hieronder vindt u de belangrijkste
wijzigingen:
- reclame- en sponsoring werd toegevoegd
- “tucht- en sanctiebeleid” wordt vervangen door “herstel- en sanctioneringsbeleid”
- het studieaanbod wordt vermeld
- de samenwerking met My Trusto wordt vermeld
- de uitleg van “Tijdelijk onderwijs aan huis” en “Bednet” wordt aangepast

-

de leerlingen lezen tijdens de schoolweek om de 2 dagen de berichten op Smartschool
Verder zijn het vooral wettelijke bepalingen of suggesties van het Katholiek Vlaams
Onderwijs die werden aangepast.
Het CLB heeft een nieuwe tekst aangeleverd. De toelichting van VOKAN werd aangepast.
De data op de jaarkalender worden aangepast.
In de bijdrageregeling wordt aangepast aan de nieuwe bedragen voor volgend
schooljaar.

Het overleg m.b.t. het schoolreglement en de bijdrageregeling leidt tot een akkoord over de
inhoud hiervan.
4. Varia
De heer Frank Van de Wiel, afgevaardigd bestuurder is aanwezig op de vergadering. Hij licht de
procedure toe die geleid heeft tot de aanstelling van de heer Jef Otten. Hij volgt mevr. Trees
Seuntjens op vanaf 1 september ’19. Deze procedure startte met het opstellen van een vacature
waarop gereageerd kon worden tot 8 februari ’19. Er volgde een eerste selectie aan de hand van
de sollicitatiebrieven waarbij het diploma in acht werd genomen. Daarna volgden nog 2 rondes
waarbij de visie op onderwijs belangrijk was. Wij wensen Jef veel succes!
Verder licht de heer Frank Van de Wiel de stand van zaken toe ivm de bouwwerken. Sinds 1
maart zijn de werken aan de nieuwbouw van start gegaan. De bouw zou onderdak staan voor de
bouwvakantie. Momenteel lopen de werken vlot. De bouw wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door
de dienst Agodi. Er komen 14 klaslokalen (12 grote, 4 wat kleinere), een auditorium (artistieke
ruimte) en een open leercentrum. Boven het auditorium wordt een terras voorzien. De ruimte
tussen het gebouw en den Brekel wordt opgevuld als groene zone met een ven voor
waterzuivering. De oplevering is voorzien voor maart ’20 zodat de inrichting kan starten. In
september ’20 kan het gebouw dan operationeel zijn. De heer Van de Wiel licht de plannen toe.
Sponsoring is altijd welkom!
De Raad van Bestuur heeft een aanvraag ingediend om toe te treden tot de
scholengemeenschap Lieven Gevaert in september ’20. Alle andere secundaire scholen van KVO
maken hier deel van uit. De scholen behouden hun autonome werking. Maris Stella zal blijven
deel uitmaken van het regionaal overlegplatform Malle - Zandhoven. Eind juni ’19 zal hierover
een beslissing vallen.
Een leerling maakt de opmerking dat de klittenband die gebruikt wordt bij rugby de T-shirt
beschadigt.
Een 6de jaars pleit om de bezinning zeker te behouden. Dit is een zeer waardevolle activiteit.
De plastieken mapjes die de agenda beschermen zijn fragiel.
De leerlingen wisselen vaak van lokaal owv de bouwwerken. Ze kunnen niets in de bank
achterlaten. Hierdoor wordt de boekentas heel zwaar. Is er een oplossing? Een boek per 2
delen? Rekening houden als leerlingen eens iets niet bij hebben?
De Chromebooks functioneren goed! Ze werken gemakkelijker dan de iPads.
4. data vergaderingen volgend schooljaar
donderdag 27 augustus ’19 om 19 u.
dinsdag 12 november ’19 om 17.30 u.
dinsdag 11 februari ’20 om 17.30 u.
dinsdag 26 mei ’20 om 17.30 u.

