SCHOOLRAAD

MARIS STELLA INSTITUUT

VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD d.d. 11 februari ’20
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
Bijou Verhaegen, Laure Huybrechts, Babet Swaegers
dhr. P. Debaere
mevr. M. Rocher, 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:

/
/
/
dhr. J. Snoeckx, dhr. P. De Ridder
mevr. M. Adriaensens

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 verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Het inschrijvingsbeleid
Vooraf wordt de capaciteit bepaald. De capaciteit voor 1A bedraagt 210 leerlingen.
Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is er een voorrangsperiode voor de
inschrijvingen van broers en zussen en van kinderen van het personeel van de school. Zij
maken vooraf telefonisch een afspraak. Vanaf 25 april 2020 kan er geen beroep op de
voorrangsmaatregel gedaan worden.
Voor de andere kandidaat-leerlingen 1ste jaar is de start van de inschrijvingen voorzien op
zaterdag 25 april 2020 tussen 8.00 u. en 11.00 u.
De volgorde van aanwezigheid van de ouder is bepalend voor de volgorde van het
inschrijvingsregister. Uitzonderlijk kan een ouder zijn kind via volmacht inschrijven. Op dat
moment gebeurt de administratieve inschrijving en ondertekent de ouder voor akkoord met het
pedagogisch project en het schoolreglement.
Wij voorzien een beknopte intake en uitleg over boeken en uniform tijdens de administratieve
inschrijving. Ouders die na inschrijving voor hun zoon/dochter een uitgebreider intakegesprek
wensen, bv. om de studiekeuze verder te bespreken, maken hiervoor een afspraak. Wij voorzien
standaard een bijkomend gesprek indien er een zorgvraag is.
Vanaf 3 juli ’20 starten de inschrijvingen vanaf het tweede jaar. Indien nodig worden de
capaciteiten voor de hogere jaren vastgelegd begin juli.
 Naar aanleiding van de coronacrisis is het inschrijvingsbeleid gewijzigd. Er werd digitaal
ingeschreven zonder capaciteitbepaling. Ook de inschrijvingen vanaf het tweede jaar
zullen een andere werkwijze kennen. Dit wordt gecommuniceerd via de website.

3. Nieuw voor volgend schooljaar
De vernieuwing van het secundair onderwijs is gestart in het eerste jaar op 1 september ’19.
Volgend schooljaar start het tweede jaar. De lessentabel zoals in vorige vergadering toegelicht,
zal ingaan op 1 september ’20. Verder zullen er ook kleine wijzigingen zijn bij het toekennen
van de attesten op het einde van het eerste jaar. Dit wordt verduidelijkt in de volgende
vergadering.
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 werken
voorzien. De opvolging hiervan gebeurt maandelijks in het CPBW (Comité voor preventie en
bescherming op het werk).
5. varia
Een ouder vraagt of er ook voor het Lichamelijke Opvoeding leerplannen zijn met doelen die
moeten bereikt worden. Dit wordt bevestigd.
De boekentassen van de leerlingen blijven zwaar. Kan er worden bekeken of er ook in de
nieuwbouw lockers voorzien worden? Dit wordt zeker bekeken.
Hoe komen de examens tot stand? Tijdens een examen (en ook bij de toetsen) wordt er
getoetst of de leerplandoelen bereikt worden. Hierover worden afspraken gemaakt in de
vakgroep.
De opbouw van de sponsorkaart is gewijzigd t.o.v. vorig schooljaar. Alle aandacht gaat naar
bewustmaking en naar de actie zelf (Ondernemers zonder Grenzen: bomen planten in Senegal)
en minder naar het consumeren. Er zijn nog beperkt extra’s voorzien om de leerlingen te
stimuleren maar zij kunnen de extra’s ook weigeren.
6. data vergaderingen
dinsdag 26 mei ’20 om 17.30 u. (afgelast)
dinsdag 25 augustus ’20 om 19.00 u.

