
VERSLAG SCHOOLRAAD
Verslag van de vergadering van de schoolraad VISO13 juni 2016

Aanwezig: Bijn Johan, Balduyck Anne-Line, Paul Olaerts, Hoornaert Lieve,
Sabine Oosterlinck, Guenter Andrea, Vandeputte Carline

Verontschuldigd: Foré Gerrit

Afwezig:

Bijlage: Alle vergaderstukken werden vooraf aan de leden ter beschikking
gesteld.

1 Opnemen variapunten
Opvolging Lieve Hoornaert
Uitprinten vergaderstukken

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag werd goedgekeurd

3 Opvolgen verslag vorige vergadering
De bijdrageregeling is opgenomen in het schoolreglement.
OKAN uitbreiding . Nu ook OKAN in Mariakerke.

4 GOK Mariakerke en Gent
Naar aanleiding van de doorlichting van het GOK-beleid volgend
schooljaar, werden de actiepunten van de voorbije GOK-cyclus
toegelicht.
Bij de vorige GOK -inspectie kregen wij als opmerking dat wij
teveel hooi op onze vork namen.
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Daarom werd er slechts op een aantal punten gefocust.
Philippe Vanden Broecke stelde het actieplan van Mariakerke
voornamelijk  Pest & Suïcidepreventie.
Frederik Stansens stelde dat van Gent voor.
socio-emotionele ontwikkeling
taalvaardigheid
leerlingen- en ouderparticipatie

5 Wijziging schoolreglement
Toelichting door Anne-Line over de wijzigingen voor volgend
schooljaar. Ook de bijdrageregeling wordt besproken. Er zijn geen
opmerkingen.

6 Pedagogisch jaarverslag
Er zijn geen specifieke vragen.

7 Leerlingenaantallen 1 februari
De laatste jaren was de tendens dat er bij alle secundaire scholen
van de SG een lichte daling te zien was, behalve in de
verpleegkunde.
Voor viso zien we een lichte stijging van het leerlingenaantal
doordat er meer leerlingen zijn in OKAN door de
vluchtelingenproblematiek. We houden dus relatief goed stand gezien
onze specificiteit van onze richtingen.

8 Studieaanbod
Aanvraag sense patroonontwikkeling kan niet doorgaan wegens te
weinig inschrijvingen. De goedkeuring voor Techniek-wetenschappen
is heel laattijdig gekomen en daardoor was het niet mogelijk om dit
volgend schooljaar reeds in te richten.

9 Bouw Gent
We hopen eind volgend schooljaar zeker te verhuizen naar een andere
locatie. Er zijn reeds concrete plannen. het indienen van de
bouwaanvraag is nu de volgende stap.

10 Afwezigheid directeur
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Men is bezig met het zoeken naar vervanging voor tijdens het
bevallingsverlof van de directeur.11 Doorlichting
Er is voor volgend schooljaar een doorlichting aangekondigd. Wij
weten niet wanneer. We hopen dat ze rekening zullen houden met de
afwezigheid van de directeur.

12 varia
De boekenverkoop zal volgend schooljaar voor de 1e keer online
gebeuren.
Enkel in Mariakerke, voor Gent blijft alles voorlopig zoals
voorheen.

Wij verwelkomen Sabine  Oosterlinck als opvolgster van Lieve
Hoornaert. Lieve beloofde om volgend schooljaar nog mee te helpen
met het oudercomité. Wij bedanken haar voor haar bijdrage in de
schoolraad.

Paul Olaerts stelde zichzelf voor als lid van de raad van bestuur
in de schoolraad.

Alle  noodzakelijke vergaderstukken zullen uitgeprint worden op
vraag van de leden van de schoolraad.

Iedereen is van harte welkom op de opendeurdag op 25 juni en op de
ochtendreceptie van viso 90/100.

Voorstel datum van de volgende schoolraad: maandag 17 oktober om 17
uur.

Carline VandeputteVerslaggever


