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VERSLAG
1.

Cijfers en jaarthema van de school
Dit schooljaar zijn er 1117 leerlingen, wat gelijkaardig is als het vorige jaar. Er zijn
9 klassen voor 1ste , 2de , 3de en 4de jaar. Er zijn 8 klassen in het 5de en 7 klassen in
het 6de jaar. De school heeft heel weinig uitstroom en weinig bissers omwille van
de Corona-maatregelen vorig schooljaar.
Er wordt geen 5de jaar Moderne Talen – Wiskunde georganiseerd, hiervoor waren
te weinig leerlingen geïnteresseerd.
In het 2de jaar werd nu ook de modernisering van het secundair onderwijs
doorgevoerd, alle majors en minors worden georganiseerd.
Het jaarthema is vakgroepwerking: dit is het derde luik van de Triënnale. De
thema’s over de 3 jaren waren: ‘evaluatie’, ‘leerlingbegeleiding’ en ‘differentiatie of
remediëring’. Maar dit jaar werd ook ‘Coronacomplicaties’ opgenomen als
jaarthema.
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De belangrijkste uitgangspunten (verslag 8 oktober) zijn:
•

elke leerling is elke week op school.

•

we hebben aandacht voor welzijn en samenhang tussen de leerlingen

•

Volwaardig kwalitatief onderwijs aanbieden van 1/9 tot 30/6.

•

we schorten geen vakken op.

•

de les verloopt in de hele klasgroep.

•

Samenwerking, en de kernrol van de vakgroep, zijn cruciaal.

Op dit (8 oktoberr) moment is er nog geen enkele klas in quarantaine en er is ook
nog geen enkele leerkracht in quarantaine. Er zijn wel enkele leerlingen in
quarantaine omdat bvb hun ouders getest worden. Er is momenteel 1 leerling
positief getest, er is een beslissingsboom die opgevolgd wordt door het CLB. Er
zal aangeraden worden om ook op de speelplaats de mondmaskers te blijven
dragen.
In geval van 50% van de leerlingen, 50% van de tijd, dan zal dit als volgt
georganiseerd worden.
3de en 6de jaar in de ene week en 4de en 5de in de andere week, dit betekent de
helft van de leerlingen de helft van de tijd, maar wel hele klassen.
Bovendien zullen de weken ‘starten’ op woensdag, zodat alle leerlingen elke week
op school kunnen komen.
Is het niet verrassend dat er geen ex-okan-leerlingen zijn (okan = onthaalklas voor
anderstalige nieuwkomers)? Er zijn 2 scholen in Leuven die Okan klassen
hebben, nl. Salco en Heilig Hart Heverlee. De meeste Okan-leerlingen zijn dit jaar
in hun gekende scholen gebleven omdat zij in het voorjaar niet bij de andere
Leuvense scholen op bezoek zijn kunnen komen.
Bezorgdheid voor de leerkrachten: de directie geeft hier extra aandacht aan, maar
er is zeker en vast een hoge druk op de leerkrachten.
Kunnen afwezige leerlingen de lessen volgen via streaming, hier wordt momenteel
mee geëxperimenteerd, maar niet alle lessen zullen gelijktijdig gestreamd kunnen
worden omdat hiervoor onvoldoende apparatuur is en ook omdat er niet verwacht
wordt dat de leerlingen op het exacte tijdstip van de lessen de les kunnen volgen.
Er wordt wel bekeken hoe afstandsonderwijs voor een volledige klas kan
georganiseerd worden, maar voor individuele leerlingen die afwezig zijn, wordt in
eerste instantie via de leerkrachten via de klassenraad gevraagd om de agenda
goed in te vullen, maar het is niet mogelijk om elke les te filmen of met correct
geluid weer te geven.
2.

Feedback vorige schoolraad
Jo Beelen is ontslagnemend voorzitter van de schoolraad, omdat de voorzitter van
de schoolraad geen directielid mag zijn. Hierdoor komt de positie van voorzitter
open te staan, dat mag een ouder, een leerkracht, een ander personeelslid van de
school zijn of het mag ook iemand van buiten de school zijn, want ook de lokale
gemeenschap mag vertegenwoordigd zijn in de schoolraad. In Mater Dei is bvb
ook iemand van de stadswacht en iemand van Fabota, de kansarmoedewerking,
als lokale gemeenschap vertegenwoordigd. Er wordt gevraagd dat elke geleding
van de schoolraad 1 voorstel doet voor een vertegenwoordiger van de lokale
gemeenschap, Vanuit de directie wordt de directeur van het Woonzorgcentrum
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Dijlehof voorgedragen. Vanuit de ouders werden ook een aantal voorstellen
gedaan: 30CC, Museum M, Huis van het kind, Leuven 2030, een andere school
met een andere taal.
De leerlingen werken een ‘project’ uit om meer leerlingen te betrekken bij de
leerlingenraad.
3.

Agendapunten voor volgende schoolraad
GSM-beleid op school, zeker in de eerste graad kwam een vraag binnen of dit wel
te verzoenen is met het doel om contacten te leggen met andere nieuwe
leerlingen. En ook omdat leerlingen op die leeftijd nog niet voldoende
zelfdiscipline hebben om hier verantwoord mee om te gaan.
Voorstellen zoeken om afwezige leerlingen beter bij te staan, ook als zij maar
enkele dagen afwezig zijn.

4.

Leefregels op school
Verlenging van de schooldag in combinatie met de busuren en de afstand die nog
moet afgelegd worden naar huis, maakt dit een heel lange schooldag en
eventueel te laat komen op buitenschoolse activiteiten. Ook de leerlingen hebben
dit al in de schoolraad aangegeven, maar de leerkrachten zijn hier heel blij mee
omdat zij op deze manier een beetje tijd hebben om de ene klas correct achter te
laten en ook in de andere klas hun apparatuur te ontsmetten. Op dit moment
wordt dit niet veranderd, maar op het einde van het schooljaar worden alle
genomen maatregelen geëvalueerd en beslist welke maatregelen voldoende
voordelen hebben om te behouden.

5.

Afstandsonderwijs
Zie hoger

6.

Mails van ouders naar oudercomite@spc.ksleuven.be
Behandeld in voorgaande punten en via mail.

7.

•

Publicatie van punten op smartschool

•

Zware boekentassen

Rondvraag/Varia
•

Er is een heel groot verschil tussen de strikte maatregelen in de klassen en het
feit dat er op de speelplaats geen maskers gedragen moeten worden of dat de
kinderen op korte afstanden van elkaar mogen komen.

•

Online lesgeven en afstandsonderwijs: zie hoger.

•

Perron 3000: dit project werd stopgezet, er werd vervolgens een externe
bemiddelaar aangesteld om bemiddelingsgesprekken op te starten tussen
directie, leerkrachten en leerlingen. Door de lockdown werden deze
gesprekken pas echt gevoerd in de maanden mei en juni. De samenwerking
tussen de scholen die in het zelfde bestuur zitten blijft uiteraard wel.

•

Appreciatie voor de manier waarop een aantal klastitularissen vorig schooljaar
contact gehouden hebben met de leerlingen thuis. Geldt overigens niet enkel
voor de klastitularissen, maar ook voor heel veel vakleerkrachten.
Veel dank en waardering!
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•

To do’s voor OC:
Nabespreking te organiseren in samenwerking met het
secretariaat voor de evaluatie van de oudercontacten

Alex, Helena

Contact opnemen ivm heropstart werkgroep Verkeer

Alex

Agendapunt voor volgende vergadering schoolraad: gsm-beleid
op school

Alex

Uit te zoeken of betalingen van ouders aan het OC via QR-code
mogelijk is

Suzy

8. Agenda oudercomités huidig schooljaar:
o
o
o
o
o

dinsdag 10/11/2020
maandag 11/01/2021
donderdag 25/02/2021
maandag 26/04/2021
woensdag 26/05/2021
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