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            Samen op weg! 
 

 
Verslag schoolraad 2018_05_03 

 

 

Aanwezig: 

Lisette Bellis - - Greet Dendas – Annemieke Stijnen 

 

Verontschuldigd:  

Carine Corthout 

Lies Van Geebergen – André Beelen– Riet Troonen 

 

 

1. Leerlingenaantallen 

KS : 108 

LS : 302 

 

De lestijden zijn nog niet bekend. 

Overzicht volgt later. 

 

 

 

2. Capaciteitsbepaling 

 

Sinds enkele schooljaren wordt er met een capaciteitsbepaling per leerjaar 

gewerkt. 

Er werd op een maximum van 24 leerlingen gemunt. 

Het digitaal aanmeldingssysteem bepaalt echter dat je enkel wanneer je hiervan 

gebruik maakt een maximum capaciteit kan bepalen. 

Maar omdat dit een zeer duur en omslachtig systeem is, zijn we niet geneigd om 

hiermee in zee te gaan als scholengemeenschap. 

Het probleem van overcapaciteit stelt zich zo weinig dat het te verwaarlozen is. 

Vandaar dat het vanaf volgend schooljaar mogelijk zal zijn dat er meer dan 24 

leerlingen in een klas zullen zitten. 
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3. Inschrijvingen 

Inschrijvingen verlopen vlot. 

 

Vrije plaatsen 

 

  

Instapklas: 16 

K2 14 

K3 22 

K4 22 

K5 23 

1ste leerjaar: 36 lln 

2de leerjaar: 49 lln 

3de leerjaar: 38 lln 

4de leerjaar: 50 lln 

5de leerjaar: 42 lln 

6de leerjaar: 50 lln 

  
 

 
4. Aanpassingen schoolreglement 

 

Zijn er voorlopig nog niet. 

 

 

5. Schoolpoorten gesloten 

Om de veiligheid van de leerlingen te garanderen wordt er opnieuw overgegaan 

om de poorten te sluiten overdag. 

Tijdens de middagpauze worden deze echter wél geopend. 

Er is steeds toegang via het secretariaat van de Middenschool. 

We zijn op zoek naar een systeem om de poorten via een klep af te sluiten. 

Tijdens het weekend worden deze gesloten met een ketting en cijferslot. 

 

6. Bouwwerken 

De bouwwerken liggen voorlopig nog stil. 

Owv het faillissement van een onderaannemer moest er een hele procedure 

worden ondergaan om een nieuwe te kunnen aanwerven. 

Tot op dit moment ben ik nog niet op de hoogte van een nieuwe start of wanneer 

het gebouw instapklaar zal zijn. 

Samen met directeur Ten Haaf werd er hiervoor de nodige stappen gedaan om het 

zo snel mogelijk te laten gebeuren. 

 

7. Schoolfeest 

 

Vanaf dit schooljaar op 19/05/2019 vanaf 12.00u en in volledige samenwerking 

met de Middenschool en het College. 

De werkgroep is enkel verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling (samen met 

het team) en de coördinatie. De personeelsleden van de Middenschool en het 

College houden zich vooral bezig met de organisatie van de dag zelf. 

De directies komen meermaals samen om de ganse organisatie te doen. 
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8. Volgende vergadering vrijdag 14/06/2019 om 13.00u 

 

Agendapunten: 

 

• Invulling studiedagen 

• Data activiteiten 

• Indeling klassen 

• Schoolbrochure 

• Werkgroepen bespreken + activiteiten (Kerstmarkt,…) 

 


