
 

 

 
 

 
 

 
 

SCHOOLRAAD  

 
Vergadering van dinsdag 6 oktober  2020 – verslag nr. 37  
 

Aanwezig:  
Voor de lokale gemeenschap: mevr. A. Cornillie, dhr. C. Madou, dhr. Andre 
Vandevelde 

Voor de oudergeleding: de heer D. Verschaete, mevr. T. Vanfleteren, mevr. M. 
Vroman 

Voor de personeelsgeleding: dhr. P. Vercruysse, mevrouw T. Decabooter, 
mevrouw A. Vanhuyse 

Voor de leerlingengeleding: Stafke Dupont 
Voor de directie: dhr. L. Berteloot  

Adviserende leden vanuit de Raad van Bestuur van de vzw Prizma: dhr. Steve 
Lervant 

 
Verontschuldigd:  

voor de leerlingengeleding: Mias Blomme, Nika Callens 
voor de Raad van Bestuur: mevr. L. Veranneman 
 
 

Verslag: dhr. L. Berteloot 
 

1. Welkom door de heer Madou. 

De heer Madou verwelkomt alle leden.  
 

2. Goedkeuring verslag nr. 36 van 24 september 2019.  
Het verslag werd goedgekeurd. 
 

3. Ledenlijst. 

Voor de oudergeleding vervoegt de heer David Verschaete de groep. Hij is ook 
bereid het voorzitterschap van de ouderraad op zich te nemen.  

De verkiezing gebeurt tijdens de eerste vergadering van dinsdag 6 oktober 2020, 
aansluitend op de eerste vergadering van de schoolraad. 

De nieuwe leden-/adressenlijst wordt met dit verslag door de heer Berteloot 
gemaild naar alle leden ter controle. 
 

4. Informatie i.v.m. het schooljaar 2020 – 2021: aantal leerlingen en 

lesurenpakket. 
Dhr. Berteloot geeft toelichting bij de uitgedeelde documenten. 

In vergelijking met september 2019 tellen we een vijftigtal (52) leerlingen meer. 
Vorig schooljaar steeg de school ook al met om en bij de 60 eenheden.  



 

Dit resultaat overstijgt alle verwachtingen.  
 

Vorig schooljaar stonden de twee Izegemse middenscholen 23 lesuren af aan de 
twee perifere middensscholen (Lendelede en Ingelmunster). Dit schooljaar staat 

MSIZ 43 (!) lesuren af aan de scholengemeenschap.  
Bovendien wordt het ambt van een tweede directeur, verbonden aan MSIZ2, niet 

meer ingericht. De 120 punten (= 30 bachelor-lesuren) voor dit ambt worden ook 
overgeheveld naar de centrale diensten. Voor het ambt van een TAC (technisch 

adviseur coördinator) die binnen de school als beleidsondersteuner functioneert 
hevelt de school dan nog eens 12 lesuren over naar de perifere middenscholen.  
Er worden dus noodgedwongen veel grotere klasgroepen ingericht. Er werd 

bewust gekozen om alle in de B-stroom gegenereerde lesuren daar ook te 
besteden.  

Hadden we die 85 uren kunnen behouden, dan zouden we nu zeker geen uren 
moeten lenen. Nu zijn dit dus 39 lesuren waarvoor we in de leen moeten gaan.  

 
De heer Lervant, raadgevend extern lid vanuit de Raad van Bestuur, geeft uitleg 

over de beslissing van de Raad van Bestuur. Hij belooft ook het gebrek aan 
‘schuilaccomodatie’ bij slecht weer aan te kaarten bij de Raad van Bestuur.  

Heel snel kreeg de directie hierop een antwoord en het uittreksel uit de notulen 
van de betreffende verslagen van de Raad van Bestuur. Ze werden hieronder 

ingevoegd: 
 

 
 



 

 
 

5. Consensustekst over het aanwenden van het lesurenpakket in het 
schooljaar 2020 - 2021. 
De consensustekst die in de vorige vergadering werd voorgelegd en goedgekeurd, 

werd niet gewijzigd en blijft dus goedgekeurd. 
Vraag aan alle niet-aanwezige leden om de consensustekst te komen 

ondertekenen bij de heer Berteloot, Kasteelstraat 19.  
 

6. Variabel gedeelte schoolwerkplan 2020 – 2021. 

Ter info: het vaste gedeelte van het schoolwerkplan werd hier en daar gewijzigd 
en werd eind vorig schooljaar al goedgekeurd. 

De schoolraad keurt het variabele gedeelte van het SWP goed. 
 

7. Nascholingsplan. 
Zie ontvangen document. 

Wordt door de heer L. Berteloot kort toegelicht. Wordt unaniem goedgekeurd. 
 

8. Schoolreglement 
Belangrijkste wijzigingen gebeurden in het kader van het gezondheidsbeleid. Zo 

mogen er bijvoorbeeld geen blikjes en frisdranken en snoep, chips… meegebracht 
worden naar de school. Enkel wat fruit in de voormiddag en een droge koek in de 

namiddag kunnen nog. De leerlingen mogen een hervulbare drinkfles meebrengen 
die ze op het schooldomein kunnen aanvullen.  
Er werden in dit kader offertes aangevraagd om aan de daardoor stijgende vraag 

naar drinkwater tegemoet te komen.   
 

9. Infrastructuur 

De werken van de gebouwen van Scholen van Morgen zijn iets achter op schema.  
Er volgt (wellicht) een inhaalbeweging.  

 
11. Volgende bijeenkomst. 

De heer Madou dankt alle aanwezigen en nodigt hen uit naar de volgende 
bijeenkomst op donderdag 03 juni 2021 om 17.30 uur.  


