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Paul Mortier – adjunct-directeur 

St.-Godelievecollege Gistel - Eernegem 



 april ‘97: adjunct-directeur 

 Opsplitsing leerlingenraad  
◦ 1ste graad 

◦ 2de en 3de graad 



 Werkt vrij autonoom 

 Vergaderen over de middag 

 Vrijwilligers 

 Initiatieven ontwikkelen: dag van de 
jeugdbeweging, 100-dagen, de fuif van de 
zesdes, galabal, leerlingennamiddag 



 2 edities: Gistel én Eernegem 

 5 keer per jaar komen we samen 

 12.40 – 13.15 uur 

 adjunct-directeur schrijft verslag 

 Per klas 1 lln: 
◦ Gistel 18 lln 

◦ Eernegem 6 lln + een begeleidende lkr 



 1ste jaar: klassenleerkracht vraagt iemand 

 2de jaar: project burgerzin 
< Edugo 













 Snoepautomaten 

 Ice tea in de cola-automaten 

 Meer banken op de speelplaats 

 Iets over de kastjes 

 Iets over de fietsenstalling 

 Iets over de toiletten 

 Leuke kleuren in de lokalen 

 Posters aan de muren… 

 



 Voorspelbaarheid 

 Burgerzin? 

 Onverschilligheid 

 Weerstand  
◦ Middagsport 

◦ Handboeken niet gebruiken 

◦ Zich niet houden aan de afspraken rond 
toetsenplanning 



Persoonlijk  

leiderschap 

Resultaten 

van de school 

Impact  

op de maatschappij 

Tevredenheid 

ouders & leerlingen 

Personeels- 

tevredenheid 

Strategisch beleid 

Personeelsbeleid 

Middelen- 

management 

Kernprocessen 

Onderwijs- 

processen 

INPUT OUTPUT PROCES 

 



 onthaal eerstejaars 

 sportdag 

 schoolbrochure 

 schooluitstap 

 



 voorstel voor nieuwe dagindeling 

 voorstellen voor middagactiviteiten 

 vermindering van het broodjesaanbod 

 ruimte om binnen te blijven 



 Tijdens de lange middagpauze binnenblijven 

 bij slecht weer 

 “Droom je school”-project van Maks 



 7.2 Ondersteuning bij het leren en studeren 

 5 blokken van 5 vragen 

 iedere vraag wordt toegelicht 

 eerst individueel scoren 

 dan gezamenlijke score met opmerkingen 

 

                                                

 

          verbetertrajecten 

 



 ondersteuning is te vaak persoonsgebonden 
en te weinig structureel 

 bij gemeenschappelijke examens: gebruikte 
terminologie bewaken 

 toetsenkalender strikter laten naleven 

 opvang zieke leerlingen uitwerken 

 bijhouden cursussen zieke leerlingen uniform 
organiseren 



 vernieuwing schoolagenda 
◦ geen lesonderwerpen meer = positief 

◦ planningsinstrument meer in 3de dan in 1ste graad 

◦ attitude quotering mag weg 

◦ vakrapporten i.p.v. weekrapporten worden door de 
ouders minder goed opgevolgd 

◦ graag wat meer uitleg bij gebruik van de agenda 



 In sommige lokalen zijn de bordenwissers 
versleten. Soms is er geen spons om het bord 
schoon te vegen. Soms zijn er geen 
handzwabbers enz…  

 De preventieadviseur gaat na welk 
schoonmaakmateriaal er in ieder lokaal nodig 
is . En zorgt ervoor dat dit er dan ook ligt. 

 



Afspraken 
Bespreken (met K. 
Neuvroen en L. Lycke) 
van het nodige 
schoonmaakmateriaal dat 
er in de lokalen moet 
liggen en een inventaris 
maken van het 
ontbrekende materiaal. 
  
Het materiaal bestellen. 
  
Zorgen dat het materiaal 
in de lokalen ligt. (Liefst 
met merkteken van lokaal 
nummer.) 

Verantwoordelijke 
B. Vandenbroucke 
  
  
  
  
 
 
 
 
K. Neuvroen 
  
B. Vandenbroucke 

Tijdslimiet 
19/01/10 
  
  
  
  
 
 
 
 
05/02/10 
  
22/02/10 

Check 
 



 meer evaluaties 

 de bal terugspelen 

 initiatieven aanmoedigen 

 werken met vragenlijsten 

 klankbordgroepen 

 verslaggeving aanpassen 

 


