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e-mail: sboudercomite@mail.be 
 
 

VERSLAG VERGADERING 
Dinsdag, 29 april 2008 

 
 
Aanwezig:  Aimé De Langhe, Filip Baguet, Josiane Martens-Detandt, Anne Deseure-

Vanmaercke, Kris Beullens, Cathy Camilleri-Claessens, ,Hildegart De 
Smet-Vandendriessche, Danny Van Laethem, Hilde De Wolf-Van Parys, 
Luc Vlerick, Johan Vanden Daele, Ilse Van Robbroeck-Cornette, Marc 
Dewaele, Marc Vanderbeken, Catharina Vandermeersch-Van Canneyt, 
Willem Van Dijcke, Peter Vandevyver enThierry Godefroidt 

 
Verontschuldigd:  Peter Degraeve  
 
 
Agenda: 
 
 
1. Welkom en bezinning 
 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 
 
3. Galabal 
 
Er werd kort teruggekomen op het galabal :  
> er komt nog een evaluatievergadering waarop de Ouderraad zal uitgenodigd worden 
> er zal bij een volgende editie voor een betere opvolging / begeleiding door leerkrachten 
en of directie gezorgd worden 
 
 
 
4. deelnemingsgraad en slaagpercentages leerlingen SBC in het hoger onderwijs 
 
Door de directie werden de deelnemingsgraad en de slaagkansen van de leerlingen 
van het SBC in het hoger onderwijs (universiteit, hoger onderwijs 1 cyclus en hoger 
onderwijs 2 cyclussen) vergeleken met het Vlaams gemiddelde. 
Algemeen kan men stellen dat de deelnemingsgraad van de SBC-lln aan het 
universitair onderwijs 10% hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde alsook dat het 
slaagpercentage in het universitair onderwijs 10% hoger ligt dan gemiddeld; de 
slaagpercentages in het hoger onderwijs van 1 cyclus (niet-universitair) volgen de 
Vlaamse gemiddelden, maar vreemd genoeg liggen de slaagpercentages in het 
hoger onderwijs van 2 cycli (niet-universitair) lichtjes lager dan het gemiddelde.  
Bemerkingen : 
• vermits het in sommige groepen over zeer kleine aantallen gaat, is een 

statistische benadering moeilijk 
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• in de cijfers van het Vlaams gemiddelde zijn ook scholen met aanzienlijke 
populaties allochtonen  opgenomen; het is dan ook tendentieus verregaande 
conclusies te trekken 

 
 
 
5. Barcelonareis / bezinningsdagen 

 
De Barcelonareis is rustig en vlot verlopen (ervaring begeleiders speelt daar zeker een rol) 
De bezinningsdagen zijn door de llr als zeer verrijkend ervaren, dit komt o.a. doordat er met 
kleinere groepen gewerkt is. Nadeel hiervan is dat er meer begeleiders nodig waren, wat 
resulteerde in behoorlijk wat “studie” voor andere klassen op school. 
 
 
6. Integrale KwaliteitsZorg 
 
Scholen gaan de taak toebedeeld krijgen om zichzelf te evalueren en bij te sturen.  Het 
evalueren situeert zich op alle niveau’s en alle domeinen.Momenteel wordt bekeken via 
welke methode/programma dit gaat aangepakt worden. Er wordt geopteerd voor een 
stapsgewijze aanpak. 
 
 
7. Financiering onderwijs 
 
Door Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke is de financiering van beide 
onderwijsnetten gelijkgesteld. Hierbij is 90% van de middelen afhankelijk van het aantal 
leerlingen. De resterende 10% wordt bepaald door “indicatoren” : 
• taalgebruik thuis 
• zijn ouders afhankelijk van OCMW-steun 
• hebben kinderen recht op een studiebeurs 
Het is belangrijk hierbij te vermelden dat de barema’s voor het verkrijgen van een 
studietoelage aanzienlijk verhoogd zijn (idem het bedrag van de toelage). Dat betekent dat 
heel wat meer leerlingen in aanmerking komen! 
Het SBC gaat de ouders hierover informeren. 
 
 
8. Varia 
 
• Er werd een toelichting verzorgd over het “puntensysteem” in het hoger onderwijs (het 

‘leerkrediet’. Dit is kort samen te vatten zeer complex. 
• Vanuit directie is er een warme oproep voor medewerkers aan de komende “Open 

Deur” zondag 18 mei 
Bij deze zal ook de strip voorgesteld worden (signeermogelijkheid) 

• Daags voordien (zaterdagavond 17 mei om 19h30 in het SBC) is er een orgelconcert in 
het kader Oudenaarde 1708 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marc Dewaele 
Secretaris OR 


