ACBK - Verslag LLR 2018-09-10
Aanwezig : Riet Deraeck, Evelien Sergeant, Rut Buelens, Ludwig De Latter, Sam
Ryckewaert, Jan Schelstraete, Sophie Thys, Ingeborg Vermeulen
Verontschuldigd : Janne Gheyle,Myriam Grymonprez, Brent Pissoort (stopt), Tiny
Rieder, Freddy Vancraeynest, Peter Senecaux, Maria Vandekerckhove, Goran
Grahovac, Lizzy Pauwels
Agenda
•
•
•
•
•

Goedkeuren verslag 27-06
Toegankelijkheid van de campus
Doorstart LLR 2018-2019
Bepalen vergaderkalender en onderwerpen volgende vergaderingen
Varia

Goedkeuren verslag 27-06
Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. Dank aan Ingeborg.
To do: graag verslagen publiceren op website (Lizzy)
Doorstart LLR 2018-2019
We willen ons beraden over de rol van de LLR: participatieve rol, graag definiëren.
Op basis daarvan kunnen nieuwe vertegenwoordigers in de LLR geworven worden.
To do:
•
tekst leerlingenraden (Ludwig)
•
teksten uit onze eigen vorige verslagen (Jan)
•
iedereen brengt eigen inzichten mee
•
uiteraard: inbreng vanuit directie (Lizzy, Goran)
Enkele punten die aan bod kwamen:
•
enerzijds interactie met directie en beleid, anderzijds autonomie
•
adviserend vanuit transparantie rond beleid
•
positieve insteek, en indien nodig pijnpuntjes signaleren
Vergaderkalender
Doordat Lizzy en Goran er niet bij kunnen zijn, enkel eerstvolgende vergadering
plannen.
To do: Jan stuurt Lizzy vergaderverzoek – 2 data, nl do 18-10 en ma 22-10
Toegankelijkheid van de campus
In vorige vergadering is afgesproken de herhaalde vraag rond toegankelijkheid van
de lokalen (en dan zeker de teken- en schilderateliers op de verdiepingen) voor
mensen die een rolstoel gebruiken, bepaalde chronische ziektes hebben of tijdelijk
moeilijk mobiel. Evelien nodigde Bart Vermandere uit, toegankelijkheidsambtenaar
van de Stad Gent.
Bart schetst enkele grote lijnen van hoe dit strategisch aangepakt kan worden.
Immers, korte termijn oplossingen volstaan vaak niet. Het stadsbestuur moet
betrokken worden. Hiervoor zijn sprekende verhalen nodig, van mensen die niet
(meer) naar de ACBK (kunnen komen).

To do: wie dergelijke verhalen kent, noteert die
“Redelijke aanpassingen” zijn concrete maatregelen voor mensen met een
beperking. Door de anti discriminatiewetgeving moeten dan “redelijke aanpassingen”
gebeuren. Dit weigeren geldt als discriminatie. Maar we moeten probleem
fundamenteel aanpakken.
To do: via debatmomenten in aanloop naar verkiezingen en op andere manieren de
politici aanspreken. Evelien bezorgt lijst evenementen.
Bart wil gerust eens spreken met Lizzy, als ze dat wil voor algemene kadering. (Jan
mailt)
Het idee kristalliseert zich om fundamenteler te gaan werken: in onze creatieve
werking open staan voor mensen met (ook auditieve, visuele, …) beperkingen. Dit
kan een grote troef zijn en verrijking voor de ACBK.
Academie Eeklo blijkt mooi voorbeeld. De LLR zal werkbezoek brengen aan deze
academie.
To do: Sam zorgt voor eerste contact.
Varia
Myriam stuurde volgende vraag: Als derden gecontacteerd worden kan die mail ook
niet naar ons allen doorgestuurd worden? Ik vond het bijvoorbeeld vreemd dat onze
directeur om gegevens gevraagd wordt namens de LLR , terwijl ik en misschien nog
anderen er niet waren. Het zou fijn zijn dat de afwezigen ook op de hoogte zijn. Of is
namens de LLR enkel namens de aanwezigen?
Myriam is verontschuldigd. Haar vraag verwijst wellicht naar de mail waarin Brent
namens de LLR aan Lizzy vroeg naar “verslag/resultaten van de enquête die we als
leerlingen dit jaar hebben ingevuld (we hebben deze op een LLR besproken voor de
verspreiding).” (Noot van Jan: Myriam was in die mails opgenomen). Wellicht
misverstand? In ieder geval: uiteraard handelen we namens de volledige LLR.
Er wordt een vraag vanuit de ateliers meegedeeld: Kan er in de zaal (bib) waar Kunst
en Cultuur wordt gegeven een vaste beamer geïnstalleerd worden? Ruime zaal met
goed scherm is nodig voor kwaliteitsvol onderwijs.
Indien er problemen zijn qua financiering: kan LLR actie ondernemen?
To do: Jan stuurt Lizzy deze vraag door
Ook vanuit de ateliers: is er opnieuw een studiereis naar Parijs gepland?
Indien ja, graag snel communiceren.
Indien neen, hoe kunnen we dit ondersteunen als LLR?
To do: Jan stuurt Lizzy deze vraag door

