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Aanwezig:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:
adviserend directeur

mevr. L. Hansen(voorzitter), mevr. R. Mattheussen
mevr. P. Goris, mevr. Wuyts, dhr. D Vinck
Babet Swaegers
dhr. J. Snoeckx, dhr. P. Debaere,
mevr. M Adriaensens, dhr. J. Otten
mevr. H. Van Dyck (secretaris)

Verontschuldigd:
namens het personeel:
namens de ouders:
namens de leerlingen:
namens de lokale gemeenschap:
namens het schoolbestuur:

/
/
Bijou Verhaegen, Laure Huybrechts
dhr. P. De Ridder
mevr. M. Rocher

Dagorde:
-

goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering

-

stavaza lessentabel 2de jaar
CLB-werking

-

varia

Verslag:
1. goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige vergadering
Opvolging: via verkiezingen zijn volgende leerlingen verkozen om deel uit te maken van de
schoolraad: Laure Huybrechts en Bijou Verhaegen. Annelies Berckmans en Julie Deketelaere
werden niet verkozen en zijn de opvolgers.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. stavaza lessentabel 2de jaar
In september 2020 start het 2de jaar van de hervorming van het secundair onderwijs. Na
het eerste jaar kiest de leerling voor een basisoptie. De logische doorstroming gaat van 1
Latijn naar 2 Latijn (ook Moderne talen en wetenschappen of Artistieke Vorming is
mogelijk), van 1 Moderne naar 2 Moderne (ook Artistieke Vorming is mogelijk) en van 1
Kunst naar 2de jaar Artistieke Vorming. Naast de basisoptie wordt de lessentabel aangevuld
met 2 uren differentiatie.
- de basisoptie Klassieke talen - Latijn omvat 5 uren Latijn. De differentiatie bestaat
uit 1 uur STEM en 1 uur keuze uit Economie of Humane wetenschappen. Leerlingen
kunnen zo hun interesses verder ontdekken.
- de basisoptie Moderne talen en wetenschappen omvat een component moderne talen
en een component wetenschappen. Het 5de uur van de basisoptie kan de leerling
kiezen afhankelijk van zijn interesse: of een extra uur talen of een extra uur
wetenschappen. Verder kan de leerling in moderne nog de keuze maken tussen
Economie of Humane wetenschappen. Zo kunnen zij hun studiekeuze voor de tweede
graad verder voorbereiden.
- Artistieke vorming: Naast de 5 uren basisoptie wordt het pakket verder aangevuld
met 1 uur Artistieke vorming zodat zowel de beeldende als muzische component aan
bod kan komen. Verder wordt er ook nog 1 uur differentiatie Nederlands voorzien.

Op het einde van het 2de jaar krijgt de leerling een advies van de klassenraad voor een
verdere studieoriëntering. Doorheen de eerste graad krijgt zowel de leerling als de
leerkracht een beeld van het abstractievermogen en de interesses van de leerling. Zo
kunnen wij een duidelijk studiekeuze-advies voor een domein en finaliteit in de 2de graad
geven.

3. CLB-werking
CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De bijzondere bepalingen met daarin
de afspraken rond de samenwerking met het CLB voor dit schooljaar worden overlopen.
Naast de taken die decretaal worden vastgelegd (vaccinaties, studiekeuzebegeleiding,
psychosociale problematiek …) zijn er afspraken tussen de school en het CLB die eigen zijn
aan de schoolwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vorming van de Rafiki-leerlingen,
afspraken rond de communicatie tussen CLB-medewerkers en
leerlingen/ouders/leerkrachten. De jaarlijkse evaluatie resulteert in een nieuw document
voor het volgende schooljaar.
4. varia
De leerlingen van kunst 3de graad vinden het spijtig dat ze niet aan alle activiteiten kunnen
deelnemen bijv. het seminarie. Het al dan niet volgen van een seminarie is afhankelijk van
het curriculum van de richting. Ook de sport na school (SNS) is niet mogelijk niet voor de
leerlingen 3de graad kso/aso met een 8ste lesuur omdat deze leerlingen les hebben tot
16.20 u. De organisatie SNS richt deze sportactiviteit in op onze school voor onze
leerlingen. De school stelt de sporthal ter beschikking maar heeft geen inbreng in de
organisatie. De middagpauze valt nu voor alle leerlingen op hetzelfde momenten zodat alle
leerlingen aan de middagactiviteiten kunnen deelnemen. Dit is reeds een hele verbetering
t.o.v. de vorige uurregeling.
5. data vergaderingen schooljaar 2019 - 2020
dinsdag 11 februari ’20 om 17.30u.
dinsdag 26 mei ’20 om 17.30 u.
dinsdag 25 augustus ’20 om 19.00 u.

