
 
 

 
 

 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 27 SEPTEMBER 2021 

 
Aanwezigen :  Dhr. Raes,  Mevr. Alexander,  Dhr. Hermans,  Mevr. Van Nuffel,     
    Mevr. Verbraeken, Mevr. Peeters  
Verontschuldigd : Dhr. Slootmans 
 

1. Goedkeuring  en opvolging  verslag van vergadering van 17 mei 2021. 
Verwelkoming Mevr. Verbraeken als afgevaardigde van de oudergeleding. 
  

2. Toestand schoolbevolking : bespreking van document in bijlage. 

 Op 28/9 hebben we 118 lln. Op teldatum 01/02/2020 hadden we 130 lln. 

 Grote uitstroom : 11 ABO-leerlingen afgestudeerd – 3 lln. naar gewoon onderwijs 
– 2 lln. naar OV2 – 3 lln. volgen andere opleiding 

 Grote instroom : ongeveer de helft van nieuwe leerlingen komt van BuBAO De 
Wissel. Dit schooljaar zijn er beduidend meer meisjes bij instroom dan 
voorgaande jaren. 
 

3. Goedkeuring inzake aanwending van het lesurenpakket 2021-2022 :                        
  ondertekenen van de P.V.  

 Meer punten voor ICT – nieuwe ICT-coördinator voor Sjabi. 

 Minder uren voor GOK (type 9  leerlingen tellen niet mee) 

 Minder uren voor aanvangsbegeleiding voor nieuwe leerkrachten 

 5 uren bijsprong om achterstand bij leerlingen door COVID weg te werken 

 Externe uren voor ondersteuningsnetwerk. 
. 

4.  Werkingskalender 2021-2022:  bespreking van document in bijlage. 
     Handelingsplanning : nieuwe werking vanaf dit schooljaar : 

 Beeldvorming is reeds aangepast. 

 Evalueren : vanaf dit schooljaar in 3 perioden – attitudes worden zowel in ASV 
als BGV geëvalueerd – concretiseringen op rapport ter verduidelijking. 

 Evaluaties worden wekelijks ingegeven in Smartschool – we werken (indien 
mogelijk) niet meer met een puntenboek. 

 Doelenfase : concretiseringen worden in de loop van het schooljaar aangevuld. 

 2 schorsingsdagen in september omdat beeldvorming uitgebreider en dieper 
gaat dan vroeger 

 2 schorsingsdagen in november en maart voor evaluatie en aanpassen van 
beeldvorming 

 Oudercontacten : op woensdag digitaal en op donderdag fysiek op school – we 
trachten zoveel mogelijk ouders te bereiken. 

 Pedagogische studiedagen : 1e Traject rond kostenbewustzijn (door VZW Krijt) 
2e  rond samenwerking ASV-BGV : nieuwe opleidingen – ASV moet BGV 
ondersteunen. 

 Stages 5e jaren : 6 weken na paasvakantie : voorbereiding op tewerkstelling 

 Stages 4e jaren : 3 weken na paasvakantie 

 Meerdaagse uitstappen voor ABO : mogelijk terug een buitenlandse reis. 
  
 
 

Vzw Sint-Jan Berchmansinstituut 
       Campus Hof-ten-Berg  Puurs 



 

5. Onkostenregeling : bespreking van documenten in bijlage.   
Per opleiding worden de verplichte en niet verplichte uitgaven opgesomd. Dit zijn 
maximumbedragen. De reële trachten we lager  te houden. 
School  betaald steeds het vervoer bij uitstappen. 
Opmerking : bestellijst voor aankoop materiaal voor nieuwe leerlingen is niet duidelijk 
voor ouders. Eventueel foto’s bijvoegen en al meegeven bij inschrijving. 
 

6.  Info over busvervoer :  
Momenteel rijden er 8 schoolbussen BuBAO De Wissel en BuSO samen. De 
leerlingen dragen verplicht een mondmasker. 
De Lijn stelt per rit lijsten op. 

 Rit 1 : Willebroek – Blaasveld - Tisselt – Breendonk – Puurs  :  6 lln van BuSO 
 Rit 2 : Kapelle o/d Bos – Ramsdonk – Londerzeel – Lippelo – Willebroek : 4 lln van 

BuSO 
 Rit 3  :Kruibeke -  Rupelmonde - Temse– Hingene - Wintam :   3  lln. van BuSO 
 Rit 4  : Hemiksem – Schelle – Niel – Boom : 9 lln. van BuSO 
 Rit 5 : Temse – Bornem – Puurs : 8 lln. van BuSO 
 Rit 6 : Willebroek – Ruisbroek : 6 lln. van BuSO 
 Rit 7 : Buggenhout – Sint-Amands - Branst – Bornem- Oppuurs:  7  lln. van BuSO. 
 Rit 8 : Boom- Rumst – Terhagen : 3 lln. 
 

7. Info over ABO :  
Er zijn 6 leerlingen die Alternerende BeroepsOpleiding volgen ; 
 Ze komen maandag en vrijdag naar school en gaan de 3 andere dagen op stage. 
 Het is een integratieproject naar tewerkstelling in een bedrijf. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. GOK-werking : heeft een nieuwe update gekregen. 

 Continueren van huidige werking 

 GOK beleidsplan opstellen 

 GOK-doorlichting wordt geïntegreerd in de algemene doorlichting 
   

9. Hervorming BuSO :  

 Dit schooljaar zijn we gestart in 2° jaar met hervormde opleidingen. 

 Aangezien de opleidingsfase meestal samen zit  voor 2e en 3e jaren, hebben we 
nu voor een aantal uren een opsplitsing gemaakt om de doelen van de nieuwe 
opleidingen aan te bieden 

 Dit schooljaar gaan we 4 tot 8 lesuren per week naar Campus Kerkplein om de 
leskeuken te gebruiken voor 2e jaar BaL. De aanvraag voor 2e vestigingsplaats is 
gedaan bij AGODI na advies van ondernemingsraad en schoolbestuur. 

 Programmaties : spoelkeukenmedewerker en bestuurder intern transport (in 
ABO) is haalbaar ; verpakker zal afhangen van aantal leerlingen in basis 
organsiatie.  

 
 
 

Opleiding  Stagebedrijf  
 

LA AZ Rievierenland Bornem 

LA WZC Ter Schelde Sint-Amands 

LA  AZ Sint-Maarten Mechelen 

GM VZW Nektari Puurs-St.Amands 

ME Bouwbedrijf BOUD Willebroek 

MM Atlas Copco Aartselaar  



     
 

10. Infrastructuurwerken/veiligheid :  

 Nieuw ICT-netwerk voor dit schooljaar – capaciteit van het netwerk is te klein 
geworden. 

 Uitbreiding magazijn : in fasen gedurende 2 schooljaren 

 Aanpassen van lasatelier zal binnen vakantieperiodes moeten doorgaan. 

 Nieuwe speelplaats en vernieuwing toiletten zal nadien gebeuren. 

 Nieuwe TAC dient opleiding voor veiligheid te volgen niveau III. 
 

11. Ondersteuningsnetwerken  :  

  Wij maken deel uit van ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. 

  Momenteel zijn er 21 leerkrachten ASV en 1 paramedicus administratief 
verbonden aan onze school.  Deze wisselen in de mate van het mogelijke 
jaarlijks van school. 
 

12. Rondvraag en varia :  

 Volgende vergaderdata : maandag 7 maart 2022 en maandag 16 mei 2022. 

 Onderzoek IDWE voor grootkeuken : leerlingen vooraf beter informeren over dit 
onderzoek. 

 In toekomst : geen papieren versie meer – verslag en bijlagen worden gemaild. 

 Deelname aan strafste school : aangezien wij onze werking van de school 
momenteel moeten hervormen naar de nieuwe opleidingen, vraagt dit veel 
energie van het personeel. We zien het momenteel niet zitten om nog extra 
activiteiten te organiseren voor deelname aan de strafste school. 

 
H.  Peeters, secretaris. 
 

Vzw Sint-Jan  Berchmansinstituut 

Schuttershofstraat 17  2870 Puurs  
 (03)897 96 70 

email: buso@sjabi.be 

url: http://www.sjabi.be 

Buitengewoon Secundair Onderwijs 

Hof-ten-Berglaan 8       2870 Puurs 


