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1 Goedkeuring vorig verslag en opvolging
Het vorige verslag wordt overlopen.
Wat de spaakreflectoren betreft: deze zijn geleverd en worden vrijdag 30/11 en maandag
3/12 geplaatst op de fietsen.
Wat de fluocontrole betreft: de controle zal doorgaan op woensdag 9/01 : Wim, Ludo,
Véronique en Tine + vrijdag 25/01, Ludo, Diana, Wim of Els of Véronique + dinsdag 12/02
Ann en Véronique
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

2 Schoolreflex
Middenschool
In de leerlingenraad werd ‘gsm-loze dinsdag’ ter sprake gebracht: de voor- en nadelen
werden besproken, het sanctioneren kwam aan bod. ‘Gsm-loze dinsdag’ werd door de
leerlingenraad van vorig schooljaar ingericht.
Er wordt gekozen om op een positieve manier te sensibiliseren; er wordt zelfs nagedacht
over een beloningssysteem voor de klassen waarbij de gsm het minst wordt afgenomen. De
leerlingenraad mag dit verder uitwerken. Ook wat ‘gaming’ betreft, werd er voor gekozen
om vooral sensibiliserend te werken. Andere beperkingen werden niet weerhouden: er was
geen voorkeur om bepaalde sites af te sluiten of het aantal minuten wifi-gebruik te
beperken.
Het traject van de onderwijshervorming is lopende . We richten bijkomend twee nieuwe
keuzepakketten in in het eerste jaar. Een keuzepakket met sport en wetenschappen en een
pakket waarbij geproefd wordt van wat verschillende keuzepakketten kunnen bieden zodat
leerlingen nadien een gerichte keuze te kunnen maken. De info van de overheid is laat
gekomen. De onderwijshervorming en ook de nieuwe keuzepakketten starten in het eerste
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jaar en worden geleidelijk zes- of zevenjarig doorgevoerd. Binnen de scholengemeenschap
wordt hierover overleg gepleegd.
SUL
Deze week werd in de media gemeld dat er teveel lood zit in het drinkwater van sommige
scholen. Het drinkwater op onze school wordt jaarlijks gecontroleerd. Op onze school werd
het drinkwater veilig bevonden en de acties om kraantjeswater te promoten (o.a.
drinkwaterfontein) kunnen dus blijven lopen.
SUI
De leerlingen van het 3e t.e.m. het 7e jaar zijn 2 dagen weg geweest. De school kiest er
bewust voor deze activiteiten voor alle klassen op deze twee dagen te concentreren om
lesuitval te beperken. Dit programma is als zeer positief ervaren. Voor 3e jaars was dit
Tongerloo , 4e jaars was dit Parijs, 5e jaars naar Dworp , 6e jaars hadden hun gip-dagen en
zijn naar film Girl geweest en 7e jaars konden naar Londen of stage lopen.
De twee miniondernemingen van 6 Marketing en ondernemen stonden op de minimarktdag
in Mechelen. De minionderneming “Lavendre” viel in de prijzen, ze werden verkozen als
sympathiekste onderneming. Ondertussen is ook de leerwinkel Homey open gegaan. Deze
echte winkel verkoopt onder andere gepersonaliseerde producten. We nodigen iedereen uit
om een kijkje te nemen in de Mechelsestraat 15. De winkel is elke dag geopend behalve op
donderdag en zondag.
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Tijdens de “sperperiode”hebben leerlingen het vaak nog druk met gewoon schoolwerk.
Er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de sperperiode.
Leerlingen moeten ongeveer een uur vrijhouden in de planning voor de dagelijkse taken
in de sperperiode.
De infoavond “je kind online” is als minder zinvol ervaren. De oorzaak is vermoedelijk te
vinden in het afbellen van de vaste lesgever Joos Callens door ziekte.
Er wordt gevraagd om indien mogelijks steeds rekening te houden met de
klimaatbijdrage bij de keuze van uitstappen (vb bus of vliegtuig naar Italië).
Een ouder stelt vast dat een leraar Frans eerder langer afwezig was en niet vervangen
werd. Dat wordt bevestigd. Deze collega komt terug uit ouderschapsverlof en zorgt
ervoor dat de leerplandoelen toch gerealiseerd worden. Er zouden ook veel lessen
plastische opvoeding weggevallen zijn: dat zal nagekeken worden.
De introductie van Bednet is door de leerlingen als zeer positief ervaren. Bednet heeft
bij de opstart kleine technische problemen gehad, maar dit zorgde niet voor vertraging
van de lessen.
Een ouder vraagt of het luikje met de symbooltjes rond zelfkennis wel gebruikt worden?
De leerlingen van het 1e jaar leren er mee werken in het kader van leren leren. Op
andere momenten wordt het aan de leerling gevraagd om het in te vullen bij wijze van
zelfreflectie. Dat kan dan heel individueel zijn.
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Een ouder vraagt hoe er geëvalueerd wordt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding:
wordt er ook rekening gehouden met de capaciteiten van het kind? De lessen worden
stapsgewijs opgebouwd, waarbij er ook per stap geëvalueerd kan worden. Bij de lessen
LO wordt geëvalueerd aan de hand van rubrics. Achter elke letter voor een oefening zit
een beschrijvende uitleg die aangeeft wat de leerling al kan en waar hij/zij nog kan
groeien. Deze methodiek van beschrijvend evalueren kent ook zijn ingang bij andere
vakken.
De Oeganda reis is als zeer aangrijpend en positief ervaren. Er werden zeer veel foto’s
genomen en er zal op 19 december een ‘Oegandavond’ georganiseerd worden. De mails
hiervoor worden verstuurd.
Vanaf het eerste jaar moeten leerlingen definities voor wiskunde studeren. Algemeen
wordt er gevraagd om deze definities met “inzicht van buiten te leren” en voldoende
aandacht te besteden aan “weten wat je leert. Leerlingen kunnen vragen stellen
wanneer ze iets niet goed begrijpen of wanneer ze niet goed weten hoe ze iets moeten
studeren. De vakgroep wiskunde organiseert remediëringsmomenten waarbij dit
gebeurt.
In de werkgroep verkeer en mobiliteit zijn de verschillende punten besproken en
hebben de leden feedback gekregen.
De leerlingenbegeleiding is als bijzonder goed ervaren. Er wordt een methode
aangeleerd om schema’s te maken om vlot te studeren.
Er wordt gevraagd om extra aandacht te schenken aan het gebruik van gsm’s en andere
elektronica (smartwatch, ..) bij het afleggen van toetsen en syntheseproeven. Ze worden
soms gebruikt om te spieken. Leerlingen die betrapt worden, worden gesanctioneerd.

De kerstviering zal doorgaan op 21 december in voormiddag.
De Opendag zal doorgaan op zaterdag 16 maart.
Verslaggever : Filip Kinoo
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