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6 STERKTES EN ZWAKTES VAN DE SCHOOL 

6.1 Wat doet de school goed? 

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden 

 De leerplanrealisatie in tso derde graad in de studierichtingen Farmaceutisch-technisch assistent en in 
Se-n-Se Apotheekassistent. 

 Het nastreven van de VOET op schoolniveau. 

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen 

 De onthaalcultuur. 
 De aandacht voor orde en netheid. 
 Het engagement van de personeelsleden. 
 De brede vorming via schoolinterne en extramurale activiteiten. 
 De recente ontwikkeling binnen de leerbegeleiding. 
 De openheid naar alle leerlingen en de leerlingenparticipatie. 
 De deelname aan externe evaluaties. 
 De aandacht voor het algemeen welbevinden. 

Wat betreft het algemeen beleid 

 Het participatief en innovatief leiderschap. 
 De planmatige bepaling van beleidsprioriteiten en acties afgestemd op de noden van de school. 
 De gegevensverzameling in het teken van kwaliteitszorg. 
 De organisatie van de schoolwerking en schooladministratie. 
 De aandacht voor communicatie en netwerking. 

6.2 Wat kan de school verbeteren? 

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen 

 Het competentieleren conform de eisen in de leerplannen in sommige vakken. 
 De integratie van ICT in een aantal vakken. 
 Het creëren van een krachtige leeromgeving in een aantal vakken. 
 Het bewaken van de doeltreffendheid van de leerbegeleiding. 
 Het afstemmen van de evaluatie op de leerplandoelstellingen in een aantal vakken. 
 De doelgerichtheid en de transparantie van evaluatie- en rapporteringspraktijk. 

Wat betreft het algemeen beleid 

 De aansturing en opvolging van de onderwijsprocessen op vakniveau. 

6.3 Wat moet de school verbeteren? 

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden 

 De leerplanrealisatie voor wiskunde in aso tweede graad in de studierichtingen Economie, Grieks-Latijn, 
Latijn, Sportwetenschappen en Wetenschappen en in tso tweede graad in de studierichting Techniek-
wetenschappen (wordt opgevolgd). 

 De bewoonbaarheid en de veiligheid van de leer- en werkomgeving. (wordt opgevolgd). 


