LLR ACBK – Ontwerpverslag (v2)
Donderdag 25 oktober 2018 om 19 uur
Aanwezig:
LLR: Rut Buelens, Ludwig De Latter, Sam Ryckewaert, Jan Schelstraete, Evelien Sergeant, Ingeborg Vermeulen
Directie: Lizzy Pauwels
Verontschuldigd: Riet Deraeck, Myriam Grymonprez, Peter Senecaux, Sophie Thys
Agenda:

Goedkeuren notulen

Opvolging vorige vergadering

Doorstart LLR (rol, participatie)

Toegankelijkheid van de lokalen

Communicatie bestaan en samenstelling LLR + publicatie verslagen: concrete invulling & timing

Standpunt directie rond eindejaarstentoonstelling 2e spec 2019 (invulling, organisatie centraal/ per
atelier, effectieve verantwoordelijken voor organisatie, mogelijkheid financiële tussenkomst academie?)

Cohesie tussen ateliers bevorderen - ‘Kultuurkafee’ …?…

Varia
Bespreking agendapunten

Goedkeuren notulen
Geen opmerkingen – notulen goedgekeurd

Opvolging vorige vergadering
Geen specifieke punten (maar Doorstart LLR en punt Toegankelijkheid vandaag geagendeerd)

Doorstart LLR (rol, participatie)
Jan overloopt kort wat in vorige verslagen is te lezen:
1) LLR past in Overlegstructuur academie naast directieraad, co-raad en vakgroepen
Lizzy stuurt nog het document Overlegstructuur door aan LLR
2) Schakel in driehoek “directie – leerkrachten – leerlingen”
3) Kanaal om visie vanuit vakgroepen coherent bij leerlingen af te toetsen
(bvb visievorming tentoonstellingsbeleid; implementatie nieuw decreet)
4) Kanaal voor leerlingen om bezorgdheden te communiceren aan directie en leerkrachten
Maar: geen klaagbarak
5) Mogelijkheid voor leerlingen om te participeren aan activiteiten zoals opendeur, sponsoring (ism vzw
Lijmen), ondersteunen van reizen etc
6) Prospectie naar intern kapitaal
7) Participatief orgaan (co-creatie) en ondersteunend zijn
8) We willen ijveren voor bepaalde eigen keuzes – financieel laagdrempelig; toegankelijkheid
Lizzy onderschrijft alle bovenvermelde doelstellingen van de LLR
Lizzy geeft aan dat de snelheid van bepaalde beslissingen onmogelijk maakt alles af te toetsen (cfr
frequentie van vergaderen LLR).
De LLR begrijpt dit – wil niet sturen op korte termijn, maar participatief zijn op (middel)lange termijn


Toegankelijkheid van de lokalen
Er is een offerte gevraagd voor een lift (geen traplift)
Lizzy ijvert voor parkeerplaatsen minder valide mensen op relevante plaatsen
LLR herinnert aan haar keuze om structureel rond toegankelijkheid te werken – cfr vorig verslag – we
willen dat de ACBK hierin toonaangevend zou zijn.
Het punt wordt niet verder uitgediscussieerd noch afgehandeld.
To do op volgende vergadering.



Communicatie bestaan en samenstelling LLR + publicatie verslagen
Lizzy meldt dat verslag vorige vergadering online staat.
Vanaf nu worden verslagen online geplaatst. Lizzy zal opnemen in mailing: 1. oproep leerlingen raad +
2. waar de verslagen LLR online staan
Er zal op basis van bovenstaande omschrijving een affiche gemaakt worden met oproep leden LLR
Lizzy zal de leerkrachten vragen de oproep voor LLR onder de aandacht te brengen: zij kennen en zien
alle leerlingen
Leden LLR spreken andere leerlingen aan
Jongeren en kinderen worden best vertegenwoordigd door ouder(s)



Tentoonstelling Spec
e
Er is een vraag van 2 specialisatiejaar: standpunt directie rond eindejaarstentoonstelling 2e spec 2019
(invulling, organisatie centraal/per atelier, effectieve verantwoordelijke(n) voor de organisatie,
mogelijkheid financiële tussenkomst academie?)
Lizzy antwoordt dat op 6 nov alle betrokken leerkrachten van spec (algemene vakken en opleidingen)
vergaderen over dit thema. De interim schoolcoördinator Pieter zoekt locatie, doet voorstel organisatie.
Bedoeling is: gezamenlijke tentoonstelling die wordt georganiseerd, gedragen en bekostigd door ACBK.
Concrete informatie wordt spoedig gecommuniceerd (datum, plaats)
Noot: er zijn 32 leerlingen Spec 2



In de marge vraagt Ludwig ook aandacht te hebben voor de tentoonstellingen van vierdejaars
Hij verwijst naar de tentoonstelling van 4e jaars Fotografie in Zebrastraat vorig jaar. Toen hebben de
leerlingen betaald voor extra inrichting van de kelder en drank tijdens de vernissage, maar de
accomodatie was gratis.
Dit jaar plant men een tentoonstelling in Nucleo, een gehuurde ruimte die een grote inspanning van de
organiserende groep vraagt. Het afwerken van de foto's is eerder een dure aangelegenheid vandaar dat
extra kosten bovenop vermeden zouden moeten worden. Bij de expo in Nucleo in 2017 zijn de extra
kosten terugbetaald aan de leerlingen.
Lizzy is van mening dat leerlingen niet extra zouden hoeven te betalen voor tentoonstellingen.
Maar het tentoonstellingsbudget gaat op aan de Spec2 tentoonstelling.
Men kan wel op ACBK een beroep doen voor uitleendienst, flyers, …
Leden LLR wijzen er op dat niet alle leerlingen deelname aan tentoonstellingen kunnen betalen.



Nog in de marge vraagt Lizzy of iemand locaties kent die bruikbaar (zullen) zijn? Bv leegstaand gebouw
dat tijdelijk bruikbaar is.
Evelien geeft adres door (Farmanstraat)
Rut suggereert Guislainmuseum en fuifzaal boven Van Eyckzwembad



Idee Sophie: Cohesie tussen ateliers bevorderen - ‘Kultuurkafee’ …?…)
Idee is bvb maandelijks een atelier te bezoeken, een soort toon-moment waarop iedereen is uitgenodigd
Doel: neuzen in elkaars werk / kijken of kruisbestuiving mogelijk is / elkaar informeel beter leren kennen /
bruggen slaan en communiceren etc
Lizzy toetst af met co-raad



Varia
Lizzy meldt dat Goran zijn opdracht als schoolcoördinator heeft neergelegd.
Pieter is interim coördinator.
Volgende vergadering: 6 dec 19 uur (zeker te agenderen: opstart werking opendeur)
Sam legt zaal vast
Na vergadering 6 december gaan we samen iets drinken (De Spinnekop of zo)



Noot: openstaande to do van vorige vergadering:
Sam neemt contact op met Academie Eeklo voor bezoek met leerlingenraad
(Sam: kan je evt diverse dagen met uren voorstellen via mail / doodle ?)

