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Personeels- en leerlingenparticipatie 
 
Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school 

betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. 

 

De WIKZ 

 

De Werkgroep Interne KwaliteitsZorg (WIKZ) is in het schooljaar 2013-2014 ontstaan 

uit de toenmalige Pedagogische Raad.   

 

Wie? 

In de WIKZ zetelen 4 vaste personeelsleden: Rinne De Bont, Brigitte Henriet, Ward 

Depoortere en Bob Van den Kerkhove.  Afhankelijk van het thema dat wordt 

behandeld, zullen andere leerkrachten of externen in het overleg worden betrokken.   

 

Wanneer? 

De WIKZ vergadert ongeveer maandelijks rond een vooraf bepaald thema.  Meestal 

wordt daarvoor een woensdagmiddag uitgetrokken. 

 

De leerlingenraad 

 

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in 

verband met de school duidelijk maken.  Leerlingen hebben dus recht op inspraak. 

De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om kenbaar te maken wat goed of 

minder goed gaat op school. 

 

In de leerlingenraad proberen we vertegenwoordigers te krijgen binnen elke graad en 

onderwijsvorm.  Zoals hierboven vermeld is dat niet altijd even haalbaar.  De 

leerlingenraad wordt elk jaar verkozen in het begin van het schooljaar. 
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De leerlingenraad wordt begeleid door twee vaste leerkrachten (Véronique De Mol 

en Boris Smessaert).  We kiezen bewust voor 2 leerkrachten zodat de leerlingen 

ASO-TSO een vast aanspreekpunt hebben, evenals de leerlingen BSO.   

 

Organigram: 
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Enerzijds werkt de leerlingenraad in groepjes volgens het organigram waarbij 

iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. 

Op regelmatige tijdstippen komt ook de volledige groep samen zodat elke werkgroep 

zijn ‘plannen’ kan voorleggen. Er is dan mogelijkheid tot feedback door de andere 

leerlingen. 

 

De leden zijn: 

� Voorzitter: Ben . De voorzitter is de schakel tussen de leerlingen en de 

directeur. 

� Ondervoorzitter: Brent. De ondervoorzitter helpt de voorzitter waar nodig. 

� Schoolactiviteiten: (Emmy, Ian, Benoit, Lisa, Lara en Ardenisa) 

Lisa is de verantwoordelijke van deze groep en neemt het initiatief (afspreken 

wanneer jullie samen komen, rapporteren aan de voorzitter, enz..) 

Eerst komende activiteiten zijn (eventueel) sinterklaas, kerstontbijt en film.  

� Leerlingenbar: (Kadir, Tim, Ben en Jordy) 

Kadir is de verantwoordelijke. 

Aankopen kunnen gedaan worden door Mr. Mommens. Jullie moeten dan wel 

de bestelling doorgeven. Vergeet niet een boekhouding bij te houden. Wat is 

er aangekocht, wat is er verkocht. Jullie moeten wel zorgen dat de ‘rekening’ 

klopt. Begin wel klein want ons budget ( ongeveer 250 euro) is momenteel nog 

klein. Stel ook een ‘werk’rooster op. 

� Recreatieruimte: (Pieter en Fatmire) 

Er moeten regels worden opgesteld, ideeën over het aankleden van deze 

ruimte, hoe deze ruimte netjes houden enz.. 

� Denktank schoolregels (Brent, Tim, Jordy en Yosri) 

Onderwerpen waarover kan worden nagedacht, worden aangeboden door de 

Vlaamse Scholierkoepel, door de directeur maar het is ook aan jullie om na te 

gaan wat er leeft bij jullie medeleerlingen.  

� Denktank fuif (Ogulcan, Yosri, Kadir, Fatmire en Pieter) 

Zorg dat alles wat hiervoor nodig is op papier staat. 

� 100 dagen (Ogulcan, Yosri en Maxime) 


