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VERSLAG SCHOOLRAAD 7 MAART 2022 

 
Aanwezigen  : Mevr. Van Nuffel, Mevr. Alexander,  Dhr. Hermans, Dhr. Slootmans,  
                          Mevr. Peeters.  
 
Verontschuldigd : Dhr. Raes, Dhr. Verstraeten , Mevr. Verbraecken 
 
1. Goedkeuring  en opvolging  verslag van vergadering 27 september 2021. 

 
2. Toestand schoolbevolking : bespreking van document in bijlage.  

 118 leerlingen op 1 februari 2022 
  Daling ten gevolge van grote uitstroom vorig schooljaar (grote groep in ABO)   
  Volgend schooljaar zullen er minder lesuren zijn, maar we hebben dit schooljaar reeds uren 

gespaard. 
 We starten met de ambtrenverdeling voor volgend schooljaar na de paasvakantie. Dan kunnen we 

rekening houden met de aangevraagde verlofstelsels van het personeel, de opleidingskeuze van de 
leerlingen en de nieuwe inschrijvingen. 
 

3. Capaciteitsbepaling 2022-2023 : 
 

Maximum capaciteit school 135 
Capaciteit per pedagogische eenheid 12 
Capaciteit type 3 10 
Capaciteit structuuronderdeel  
basis metaal + kwalificatie hoeklasser 

32 

 
 Voor opleiding basismechanica + kwalificatie hoeklassen is max.-capaciteit 32 omwille van de 

veiligheid in het atelier. We wachten voor uitbreiding op onze nieuwbouw. 
 Vanaf 7 maart kunnen nieuwe leerlingen digitaal ingeschreven worden.  
 Deze capaciteitsbepaling staat op onze website. 
 

4.  Info over busvervoer :  
 Na de paasvakantie zal er een 9e busrit bijkomen. Het departement onderwijs heeft extra 

middelen vrijgemaakt om de huidige busritten in te korten. 
 Dit heeft voor gevolg dat de huidige busbegeleiders minder uren presteren en daardoor ook 

minder verloond zullen worden. 
 Voor het huidige schooljaar blijven hun huidige lonen gewaarborgd. 
 De vacature voor deze nieuwe functie staat nog steeds open. 

 
5. Aangepaste formulieren voor onkostenregeling voor nieuwe leerlingen : 

  Documenten  : zie bijlage. 
  Per opleiding en per jaar is er een nieuw document opgesteld. 
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  Bij inschrijving van nieuwe leerling wordt dit document meegegeven. 
  Bij problemen met betalingen, kunnen de ouders steeds contact opnemen met 

secretariaatsmedewerker Nele De Smet. 
 

6. Criteria voor opmaken van uurrooster personeel : 
 Voor de uren paramedici gaan we geen uitbreiding doen voor ortho’s, maar trachten we de uren 

logo te behouden. 
 Probleem : we hebben momenteel nog 1FT + ½ vacature niet ingevuld gekregen voor logo. 
 Voorstel voor verdeling prestaties personeel : voor 1/2 PT opdracht : wordt max. over 5 halve 

dagen verdeeld ;  voor 4/5 PT opdracht : wordt max. over 7 halve dagen verdeeld. 
In onze huidige criteria stonden er alleen de ½ opdrachten en ¾ opdrachten beschreven. 
Aangezien iedereen met dit voorstel akkoord gaat, zal dit op de ondernemingsraad van juni 
2022 voorgelegd worden ter goedkeuring. 

 
7. Onderwijsactualia :  

 De ondersteuningsnetwerken zouden een autonome werking krijgen vanaf 01.09.2023. 
 Hervormingen van de opleidingen :  

met vakwerkgroepen worden de activiteiten aan de vaardigheden gekoppeld  
voor dit schooljaar zal men dit al uitwerken voor 1 activiteit 
volgend schooljaar wordt dit verder uitgewerkt. 

 De opleidingsprofielen voor de kwalificatiefase zijn nog niet ter beschikking. 
 Doorlichting : in het verslag wordt er niets opgenomen over de hervormingen naar de nieuwe 

opleidingen gedurende de 2 volgende schooljaren. 
 Probleem met personeelstekort : momenteel hebben we een vacature voor ASV en een 

vacature voor BGV die niet ingevuld is. Ook voor logo hebben we 1+1/2 vacature openstaan. 
 

8. Infrastructuurwerken / veiligheid  
 
 Rondgang in ateliers hoeklassen en bouwerken door IDEWE op 22 maart ; op 29 maart zal er 

een nabespeking zijn voor de leerlingen en voor de leerkrachten. 
 Nieuwbouwproject :  -     Omgevingsaanvraag is ingediend. 

- Uitvoering werken : vermoedelijke start in 2023. 
  Laptops voor personeel : indien alles volgens planning verloopt zal voor het einde van het 

schooljaar ieder personeelslid een laptop in bruikleen krijgen. 
 

9. Varia :  
 Volgende vergadering  zal plaatsvinden op maandag 16 mei 2022. 

 
 
 

 
                                                             H.  Peeters, secretaris 

 


