Wie is wie?
Schoolbestuur
Het schoolbestuur ‘VZW Sint-Lodewijk Brugge’ is de organisator van het
onderwijs in onze school. De VZW is verantwoordelijk voor het beleid en
schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het bestuur een beroep
op de diocesane begeleidingsdienst.
SCHOOLBESTUUR V.Z.W. SINT-LODEWIJK Brugge
Voorzitter dhr. Philippe Van den Berghe
Maatschappelijke zetel
Magdalenastraat 30
8200 Sint-Andries, Brugge
Tel. 050 / 40 68 40
De VZW bestuurt 6 katholieke basisscholen en 4 katholieke secundaire scholen (gewoon onderwijs) +
één katholieke basisschool en één katholieke secundaire school (buitengewoon onderwijs) in de regio
Sint-Andries, Sint-Michiels en Christus Koning.
De scholengemeenchap ‘Basisscholen Sint-Lodewijks Brugge’
Onze school maakt, samen met 6 andere scholen deel uit van de scholengemeenschap
‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’.
-

Sint-Lodewijkscollege, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries
Sint-Lodewijkscollege, Gistelsesteenweg 440, 8200 Sint-Andries
Sint-Lodewijkscollege, Zandstraat 69, 8200 Sint-Andries
Sint-Lodewijkscollege, Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels
Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels
Sint-Lodewijkscollege, Gerard Davidstraat 6, 8000 Brugge
Het Noordveld, Noordveldstraat 31, 8200 Sint-Andries

Dit betekent dat er op heel wat vlakken heel nauw wordt samengewerkt. Het
correspondentieadres van de scholengemeenschap is Koningin Astridlaan 4
te 8200 Sint-Michiels.
E-mail :
info@basisscholensintlodewijkscollege.be
Website:
www.basisscholensintlodewijkscollege.be
De coördinerend directeur is dhr. Michel Goeman.
De vijf secundaire scholen zijn
- O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut, Doornstraat 3 te 8200 Sint-Andries
- Immaculata-instituut secundair, Koningin Astridlaan 4 te 8200 Sint-Michiels
- Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te 8200 Sint-Andries
- VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels
- Ravelijn, Barrierestraat 4a, 8200 Sint-Andries
Directeur en leerkrachten
De contactgegevens van de directeur en van de leerkrachten verschijnen in de eerste nieuwsbrief
van de maand september. Je vindt ook alle info in deze brochure en op de website van de school.
Ook in de schoolagenda van uw kind vindt u de gegevens van de leerkracht.

Klassenraad
De klassenraad bestaat uit de klassenleerkracht(en), de directeur, de zorgcoördinator en/of
zorgleerkracht en de leerkracht lichamelijke opvoeding (indien van toepassing). De klassenraad
spreekt zich o.a. uit over het uitreiken van getuigschriften basisonderwijs, de vorderingen en
begeleiding van leerlingen, het eventueel zittenblijven, …
De gesprekken verlopen in samenwerking met de CLB-medewerker. In de loop van het schooljaar
komt deze raad meermaals bijeen in wat genoemd wordt het multidisciplinair overleg (MDO).
Ouderraad
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. De leden van de
ouderraad spreken niet in naam van hun eigen kind(eren), maar houden het belang van alle
kinderen voor ogen. De voornaamste taak van de ouderraad bestaat erin alle mogelijke initiatieven
te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te
versterken. De ouderraad helpt actief meedenken rond het hele schoolleven. Dit kan alleen maar
als er een goede doorstroming is van informatie en als de werking gesteund is op een wederzijds
vertrouwen. Men kan bij de leden van de ouderraad steeds terecht met vragen, ideeën, voorstellen
en suggesties of agendapunten voor de vergadering. Het huishoudelijk reglement van de
ouderraad is ter beschikking op school. De naam en het adres van de voorzitter van de ouderraad
verschijnt in de nieuwsbrief van september en is te vinden op de website van de school. Wie
belangstelling heeft, neemt het best contact op met de voorzitter van de ouderraad of met de
directeur.
Schoolraad
Het eigen lokaal beleid in onze school wordt gevoerd met inspraak van alle directe betrokkenen.
Dit gebeurt in de schoolraad. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van de ouders, het personeel
en van de lokale gemeenschap. Elke geleding heeft twee leden. De directeur en een
afgevaardigde van het schoolbestuur wonen de vergadering bij.
In de schoolraad vindt overleg plaats omtrent aangelegenheden die het personeel, de ouders of de
leerlingen aanbelangen. Dit omvat o.a. het studieaanbod, allerlei samenwerkingsverbanden, het
nascholingsbeleid, het schoolreglement, de bijdrageregeling, het beleidscontract dat de
samenwerking regelt tussen school en CLB, infrastructuurwerken, extra-muros-activiteiten, de criteria
voor de aanwending van de lestijden, het welzijns- en veiligheidsbeleid, enz. …
Volgende personen maken deel uit van onze schoolraad
- Afgevaardigden van het schoolbestuur : Dhr. Willy Van Houcke
- Afgevaardigden voor de ouders : Dhr. Mark Clarysse (voorzitter), Dhr. Luc Saelens
- Afgevaardigden voor de school en de leerkrachten : Dhr. Christophe Vanpoucke, directeur /
Mevr. Martine Van Wanzeele, kleuterschool / Mevr. Karen Dudal, lagere school
- Afgevaardigden voor de plaatselijke gemeenschap : Dhr. Wilfried Dumarey / Dhr. Leo De
Craemere
De namen van de leden van de schoolraad worden ook meegedeeld in de nieuwsbrief van
september.
Congregatie van zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Ruiselede
De zusters stonden aan de wieg van onze school. De school opende voor het eerst haar deuren op 1
september 1957. De congregatie is eigenaar van de gebouwen. De zusters steunen en volgen nog
steeds met veel belangstelling het schoolgebeuren.

