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VERSLAG SCHOOLRAAD 16 MEI 2022 

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

1. Goedkeuring verslag schoolraad 07.03.22 : zie document in bijlage 
Geen extra bus voor dit schooljaar. 

 
2. Overleg vakantieregeling schooljaar 2022 – 2023 : zie document in bijlage. 

Pedagogische studiedagen : 1 dag  :   
In september schorsen we de lessen 2 dagen voor bespreking van de beeldvorming. 
Wij zullen de vakantieregeling aan de ouders bezorgen voor het einde van het schooljaar. 

 
3. Aanpassingen schoolreglement :  bespreking van schoolreglement in bijlage. 

Het schoolreglement is aangepast volgens de richtlijnen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
Het schooleigen deel  werd aangepast door het kernteam. 
De aanpassingen staan in geel gemarkeerd. 

 
4. Stages :  

 

 
 
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.04.2022- 13.05.2022 Stage 4de jaren 

25.04.2022- 03.06.2022 Stage 5de jaren 

OPLEIDING VERLOOP STAGES 

Grootkeukenmedewerker  5 leerlingen 

 1 ll. niet gestart 

 1 ll.  andere plaats moeten zoeken en dan gestopt 

Hoeklassen  8 leerlingen 

 1 ll. met een dag verlenging 

Logistiek assistent  5 leerlingen 

 alles oké 

Metselaar 4 leerlingen 
1 ll. gestopt 
1 ll. andere plaats moeten zoeken  
1 ll. verlenging van 8 dagen 

Magazijnmedewerker 

 
8 leerlingen 
2 lln. gestopt 
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Overzicht van de stageplaatsen wordt overlopen. 
 

5. Kwalificatieproeven : planning zie bijlage 
-  Samenstelling van kwalificatiecommissie :1e trimester 
-  1e vergadering : maart 2022 
-  Vrijdag 17 juni in namiddag : jury geeft advies voor deliberatie per opleiding 

 
6. Criteria voor voorbereiding volgend schooljaar :  

- Telling 1 februari  bepaalt aantal lesuren en uren paramedisch personeel 
- We richten geen ambt voor psycho in . 
- Voor een 4/5 opdracht wordt gestreefd naar een maximale spreiding over 7 halve dagen. 

Dit zal door de ondernemingsraad goedgekeurd worden. 
 
 

7. Infrastructuur/veiligheid :  
- Veiligheidsrondgang door IDEWE : positief – in atelier lassen moeten de afzuigingen nog aangepast 

worden. 
- Nieuwbouw voor magazijn : moet verder van de bunkers in het bos – er komt eerst  een 

archeologisch onderzoek. 
 

8. Onderwijsactualia :  
- Vanaf volgend schooljaar nieuw arbeidsreglement en nieuwe functiebeschrijvngen. 
- Ondersteuningsnetwerk : volgend schooljaar laatste jaar aan ons verbonden. 
- Volgend schooljaar  zullen we minder lesuren kunnen inrichten wegens daling in aantal 

leerlingen. De dienstbrief met de toegekende uren is nog niet in ons bezit.  
Aantal extra uren : samen school maken – ondersteuning kerntaken – ICT-coördinator – 
aanvangsbegeleiding – GOK  zijn nog niet gekend. 

- Nieuwe laptops voor personeel zijn geleverd.  
- Voor de leerlingen komen er nog 58 nieuwe laptops bij.  Deze geven we niet mee naar huis. 

In elk leslokaal zal er een oplaadkast voorzien worden. 
 
 
9.  Varia :  

- Vergaderdata voor volgend schooljaar : maandag 26 september – maandag 6 maart –       
maandag 8 mei. 

 
 

 
Verslag opgemaakt door Hilde Peeters. 

 


