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1.

VORIG VERSLAG : Goedgekeurd.



Vervoer:
 Algemeen uitgangspunt:
o Schoolnabije locaties zoeken voor uitstappen.
o Openbaar vervoer is goedkope en makkelijke oplossing.
o Indien te ver of slecht bereikbaar dan kiezen we soms voor busvervoer of
vrijwillige ouders.
 Wat is verantwoordelijkheid chauffeur/Wat is de verantwoordelijkheid van de school?
o Moet in schoolreglement vermeld worden.
o School mag oordelen om mensen tegen houden.
o Duidelijker beleid rond afspraken welke ouder neemt welk kind mee, opfrissen
regels/procedure bij leerkrachten?
 Zijn er andere scholen die zich ook over dit probleem buigen? Weten we niet.
-> Didier neemt wijzigingen op in het vademecum.
-> resultaat/tekst wordt nog eens teruggekoppeld naar schoolraad.

2.

DIVERSITEIT



Vanuit school: laten diversiteit als thema niet los! Eerst vanuit de school, hoe zien de
leerkrachten/directie beleidsmatig dit thema? Hoe willen ze hierrond verder werken?
Diversiteit is veel meer dan religie. Insteek is het welbevinden van álle kinderen. Dan kom je
tot een beleid waar alle kinderen/ouders in betrokken worden.
Vb. Vanuit de expertise van een secundaire school: starten met de beginsituatie. Kennen we
als school de ouders van de leerlingen? Brugfiguren gaan alle nieuwe kinderen op school
bezoeken (en brengen zo kennis binnen in de school).
Kanttekening: Aanwervingsbeleid, kinderen met een beperking, gender, enz. M-decreet:
middelen die ontbreken om een goed inclusief beleid te voeren.
School zet reeds in op talenten (zie talenteneiland). Daar ga je al uit van dat iedereen er mag
zijn met zijn eigen talenten.
-> vanuit de schoolraad vinden we dat de school al op goede weg is.
Directies hebben met scholengroep binnenkort een visiedag. Er gaat gewerkt worden met
casussen. Vb. Kunnen we een gesluierde middagtoezichter aannemen of niet? Halal op het
menu of niet? Enz.








-> Dit agendapunt wordt meegenomen naar volgend schooljaar.
3.

SCHOOLMAALTIJDEN




Sodexho is de nieuwe schooltraiteur
Hoelang loopt dit contract? Zijn er bijsturingen mogelijk?
 Contracten nog niet afgesloten, bedoeling: contract van één jaar.
 Bijsturing is mogelijk (na drie maanden evaluatie).
Kunnen leerlingen een stem krijgen in de evaluatie? Ja leerlingen worden bevraagd in de
leerlingenraad.
Zijn er andere pistes onderzocht? Er is niet zo een heel groot aanbod.
 Hanssens deed ook een offerte.
 Ook prijsbevraging bij andere scholen gedaan.
Wordt er duurzaamheid besproken met de traiteur? Nog niet, misschien een idee?






-> Dit wordt gecommuniceerd in de Kollebloem.
4.

INFRASTRUCTUUR



Bouw sporthal:
 Andere verwarming dan gepland.
 Tevreden over de kwaliteit: afwerking.
 Wel bedenking: omgaan met veiligheid.
 Akoestiek: dak geperforeerd. Dit moet wel verder opgevolgd worden. Er hangt scherm
om geluid op te vangen.
Bouw extra klassen:
 Dak ligt er op. Zal tegen oktober klaar zijn (een maand vertraging).
 Dit zorgt voor probleem. Twee klassen (klas OKAN, klas Carine worden tijdelijk
opgeheven). Volgend schooljaar zijn er vier derde leerjaren.
Alles verloopt volgens planning, deadline 1 oktober 2018.





Komt er een plechtige opening?


Ja, de sportraad is hier al mee bezig.
toezegging: Gent HAWKS willen een demomatch komen spelen.
Denkpiste: Kolegemtrail (verschillende afstanden).
-> Gepolst bij de community manager van KAA Gent. Liefst met hem rechtstreeks contact
opnemen eind augustus (dan is de kalender bekend).

5.

BOS (BESTUURLIJKE ORGANISATIE EN SCHAALVERGROTING)



Wat? Fusie van 7 schoolbesturen/inrichtende machten op eigen initiatief (30 scholen, 6
internaten, 43 adressen, +- 17.000 leerlingen).
Wanneer? 26 april 2018: bestuurders en schooldirecties werden uitgenodigd voor een grote
infovergadering.
Wat is de motivatie van de schoolbesturen voor schaalvergroting?
Er is heel grote diversiteit qua grote in schoolbesturen, overheid heeft modellen aangereikt,
schoolbesturen krijgen vrijheid om hiermee aan de slag te gaan. 7 Schoolbesturen hebben
een engagementsverklaring ondertekent om verder samen te werken.
Doel? zelfde middelen nog efficiënter besteden. Verschillende entiteiten oprichten om
samenwerking/expertise te bevorderen. Bv rond financiën, preventie, enz.









Opportuniteit? Directies krijgen meer tijd voor het pedagogische luik i.p.v. infrastructurele
problemen.
Nadeel? een stuk autonomie opgeven (bv. ICT: nieuwe computers aanschaffen).

6.

EEN BLIK VOORUIT OP HET KOMENDE NIEUWE SCHOOLJAAR



Schoolwerkplan doornemen? Wat zijn de prioriteiten voor komende schooljaar en jaar
daarna?
Meer focus op het pedagogisch vlak:
 Prioriteit: ZILL!
 Talentenwerking verder uitdiepen, moet verder ingebouwd worden.
 Transbaso (overgang basis-secundair onderwijs, http://www.transbaso.be/), studie in
samenwerking met hogeschool en universiteit. Sint-Lieven Kolegem was een proefschool.
Vanuit Transbaso is de school beginnen inzetten op talenten. Welke kunnen we in elk
jaar inzetten? Voorbeelden: Tijdlijn willen maken (groeien vanuit kleuterschool) om
talenten in kaart te brengen, schoolbezoeken inplannen, ouders betrekken, oudleerlingen café organiseren (met 5de en 6de leerjaar, 18december (dinsdagnamiddag),
snuffelstages.



7.

VARIA:



Idee om volgend schooljaar te werken rond inhoudelijke thema’s. Volgende vergadering deze
vastleggen en zo kan elk lid vanuit zijn eigen expertise eventueel een thema voorbereiden.
Dit zal het inhoudelijke debat ten goede komen.
Huishoudelijk reglement school.



-> Bram engageert zich om dit door te nemen.


Verslagen schoolraad: doorsturen naar kristien.frigne@sintlievenkolegem.be zo kan dit op de
website geplaatst worden.
-> Marjan stuur alle verslagen door naar Kristien.





Extra leden zijn welkom.
Oproep beurtrol voor verslag.
Nieuwe datum schoolraad: dinsdag 2/10/2018 20.15

