SCHOOLRAAD
Vergadering van dinsdag 12 oktober 2021 – verslag nr. 39
Aanwezig:
Voor de lokale gemeenschap: dhr. C. Madou, dhr. Andre Vandevelde, mevr. A.
Cornillie
Voor de oudergeleding: mevrouw T. Vanfleteren, mevrouw E. Vandenberghe, dhr.
D. Verschaete
Voor de personeelsgeleding: mevrouw T. Decabooter, mevrouw A. Vanhuyse, dhr.
P. Vercruysse
Voor de leerlingengeleding: Ajoub El Issati, Aube Buyse, Hailey Cras
Voor de directie: dhr. L. Berteloot
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

Verslag: mevrouw T. Decabooter
1. Welkom door de heer Madou.
De heer Madou verwelkomt alle leden.

2. Goedkeuring verslag nr. 38 van 09 juni 2021.
Het verslag werd goedgekeurd.
3. Opvolging directeur
De nieuwe directeur is dhr. R. Huysentruyt. Hij geeft momenteel les in het College
Waregem (master Frans + bachelor Frans/economie/informatica). Dhr. R
Huysentruyt start op 1/12/21.
We wensen Luc een heel mooi pensioen.
4. Controle gegevens ledenlijst

5. Informatie i.v.m. lopende schooljaar
De directeur geeft duiding i.v.m. de huidige klassamenstelling + besteding van het
lesurenpakket.
Opmerking: groot aantal leerlingen in het tweede jaar (260) t.o.v. het
leerlingenaantal in het eerste jaar (228). Volgend schooljaar = grote uitstroom
met wellicht een daling in het totale leerlingenaantal als gevolg. Er worden dit
schooljaar 28 lesuren gespaard om dit op te vangen.
6. Variabele gedeelte schoolwerkplan - nascholingsplan
Beide documenten werden goedgekeurd.

Varia
-

-

-

-

Infrastructuur: we vragen met aandrang naar een overkapping. We
begrijpen niet waarom dit op de lange baan geschoven wordt, of zo komt
het over.
Aanvulling dhr. Lervant: ranking binnen de vele keuzes die moeten gemaakt
worden binnen de scholengemeenschap.
Er zijn dossiernummers vrij. De school is bereid geen beroep te doen op het
investeringsfonds en 40% van de kostprijs zelf te betalen.
Navraag bij de leerlingengeleding: nood aan overkapping.
Als tussenoplossing werd een offerte aangevraagd voor een tent. Dit is een
dure aangelegenheid.
BYOD: bevraging leerlingen i.v.m. laptopgebruik: verloopt goed. Gebruik
van sociale media (of chatfunctie Teams, berichtenmodule Smartschool)
tijdens de les komt zeker voor. We gaan op zoek naar een manier om een
meldcultuur te creëren.
Vraag: aanbod typles?
Verkeersveiligheid kruispunt Kasteelstraat/Dirk Martenslaan; denkpiste:
uitbreiden fietsstraat D. Martenslaan.
Kraantjes + rekken: vraag naar extra plaatsen waar drinkflessen kunnen
gevuld worden + rekken waar boekentassen droog geplaatst kunnen
worden.
Restaurant: wordt heel goed onthaald.

