
 

 

 
 

 
 

 
 

SCHOOLRAAD  

 
Vergadering van donderdag 23 juni 2022 – verslag nr. 40 
 

Aanwezig:  
Voor de lokale gemeenschap: dhr. C. Madou, dhr. A. Vandevelde, mevr. A. 
Cornillie 

Voor de oudergeleding: mevrouw E. Vandenberghe, mevrouw T. Vanfleteren, dhr. 
D. Verschaete 

Voor de personeelsgeleding: mevrouw T. Decabooter, mevrouw A. Vanhuyse, dhr. 
P. Vercruysse 

Voor de leerlingengeleding: Aube Buyse 
Voor de directie: dhr. R. Huysentruyt  

Adviserende leden vanuit de Raad van Bestuur van de vzw Prizma: dhr. Steve 
Lervant 

 
Verontschuldigd:  

Adviserende leden vanuit de Raad van Bestuur van de vzw Prizma: mevr. L. 
Veranneman  

Voor de leerlingengeleding: Ajoub El Issati, Hailey Cras 
 
 

 

Verslag: mevrouw T. Decabooter 
 

1. Welkom door de heer Madou. 

De heer Madou verwelkomt alle leden.  
 

 
2. Goedkeuring verslag nr. 39 van oktober 2021.  

Het verslag werd goedgekeurd. 
 

3. Onkostenlijsten 
Kostenlijsten worden overlopen. Enkele prijzen zijn verhoogd omwille van de stijgende grondstofprijzen. 
Andere kosten zijn verminderd omdat er met recuperatiemateriaal gewerkt wordt. 
Enkele kosten zijn verdwenen. 
 
Waarborg laptop: de waarborg wordt bijgehouden zolang de leerling school loopt binnen de 
scholengemeenschap. Indien er schade is wordt de waarborg aangevuld via de schoolrekening. 
De leerlingen die naar het tweede jaar gaan, krijgen volgend jaar dezelfde laptop. 
 



 

4. Aanpassingen reglement 
 
Nieuw 

- MIZZO = leerlingenbegeleiding -> Middenschool Izegem Zorg 
 

 
 

- Schoolagenda = papieren planningsagenda. Communicatie met de ouders gebeurt via 
‘Communicatie naar ouders’ op Smartschool. 
 

- TAC-functie van T. Decabooter wordt geschrapt (beslissing van RvB). 
 

- Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen naar 1B mits toelating van een 
toelatingsklassenraad. 
 

- Opstap Nederlands binnen het geel keuzegedeelte 1A. 
 

- Rapport van taalscreening (Diatoetsen) -> evolutie zichtbaar maken. 
 

- Proefwerkperiode wordt evaluatieperiode = 1 volledige week -> evaluatieweek 
Grote evaluatie voor Engels (enkel 2de jaar), Frans en Nederlands wordt toegevoegd aan 
de huidige evaluaties. 
 

- Leefregels worden opgenomen in de planningsagenda. 
 

- Jaarkalender 
 

- Korte/lange studie 
 

- Regels rond laptopgebruik worden opgenomen in de planningsagenda. 
 
 

E-mailadres voor vraag rond gespreide betaling nakijken. 
 

5. Organisatie OKAN – Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers 
 
De scholengemeenschap heeft een aanvraag ingediend rond het inrichten van OKAN. Dit werd 
goedgekeurd. Er komt een klas in CVTI en een klas in MSIZ. Een klas telt ongeveer 12 leerlingen. 
De coördinatie van OKAN wordt opgenomen door mevr. Ellen Deleu (heel veel expertise vanuit 
haar vorige functie als coördinator OKAN Kortrijk). 
 



 

6. Prijsstijging Scolarest 
 
De prijzen in het schoolrestaurant zullen stijgen met 11%. 
De prijzen moeten nog vastgelegd worden. Doel = break even, geen winst op schoolmaaltijden! 
 
 

7. Prioriteitenplan 2022-2023 
 
Punt 7 en 8 worden samen behandeld. 
Schoolkalender = via O365 i.p.v. Smartschool 
 

8. Professionaliseringsplan 2022-2023 
 
 

9. Prognose lln 
 
Uitstroom 262 leerlingen (tweedejaars). 
Op dit moment zijn er 198 nieuwe inschrijvingen voor het eerste jaar. 
 

10. Aanwervingen leerkrachten 
 
Er werden reeds 2 nieuwe leraren aangeworven; wiskunde; Nederlands. 
 
 

11. WellBe 
 
Tevredenheidsenquête voor alle personeelsleden van Prizma, zowel basis als secundair. 
Er werden werkpunten gefilterd. 
 
Werkpunten voor onze school: 

- Vertrouwenspersoon – externe organisatie Liantis 
- Sanctiebeleid – traject wordt gestart in 2022-2023 –> 4-ladenmodel 
- Digitale beschikbaarheid van medewerkers wordt als lastig ervaren. -> Zelfzorg! 

 

12. Kalender 
 
Werd besproken bij punt 4 – Schoolreglement. 
 

13. Varia 
 
Infrastructuur 
 
- Prioriteitenplan over de schoolgemeenschap heen. Voor MSIZ: grootste prioriteit = toiletblok 
jongens/meisjes -> nieuw blok voor beide in één blok + overkapping met plaats voor alle 
lockers op de speelplaats. 
Indien er nog geen overkapping is, wordt er volgend schooljaar opnieuw een tent gezet = 
overgangsjaar. 
 



 

- Lokaal 010 = pc-lokaal. Gezien alle leerlingen volgend schooljaar over een laptop beschikken 
is dit lokaal overbodig. Denkpiste = OLC met integratie van de bib. Bib wordt dan volledig 
Mizzo/vergaderruimte. 
- Het grijze gebouw warmt heel vlug op, zeker op warme dagen. Efficiënt gebruik van 
screens/open ramen kan een deel van de oplossing zijn. Warm = ramen dicht en warmte 
buiten. ’s Nachts ramen op kipstand + tocht creëren = afkoeling van het gebouw. 
 
Volgende vergadering: 29 september 17.30 uur 
 
 



 

 
 


