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Verontschuldigd: Malika, Danny en Inez
Verslag: Kathleen
Goedkeuring vorig verslag
Dit is nog niet in het bezit van alle leden.
An doet het nodige.
Evaluatie voordracht Wim Rombaut
Er was een grote opkomst. Iedereen was tevreden. Voor sommigen mocht de uiteenzetting wat
langer duren en wat meer diepgang hebben.
Om een betere spreiding van sprekers te hebben volgend schooljaar wordt er geopteerd om al in
september de info-avond op te starten.
Katrien zal daarom dan al een mail sturen naar VCOV.

Infodagen 29 en 30 april
Voor de info-avond van 29/4 zijn er nog helpende handen nodig voor de drankbediening. Hulp
nodig vanaf 20.30u. Er is echter niet geweten hoeveel volk er zal komen opdagen. Voor 30/4 is er
reeds een ruime inzet van personeel.
Feedback vergadering van de schoolraad
-tablets:
Er is de vaststelling dat deze minder in gebruik zijn door leerlingen blijkt uit een bevraging onder de
leerkrachten.
Er wordt afgevraagd of gebruik van smartphone of laptop kan?
An merkt op dat de bevraging opnieuw zal gebeuren in september daar deze niet representatief is.
De leerlingen studeren moeilijker van tablet en verkiezen meer de papieren handboeken.
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Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat er weinig ondersteuning is van de leerkrachten.
Heel wat scholen zouden kortelings starten met kroonboek of laptop.
Ook de rekenmachine op tablet geeft problemen, daarom terug grafisch rekenmachine . Er zal
tweedehandsbeurs georganiseerd worden in juni voor verkoop rekenmachines.
-Tio (Taal in ontwikkeling) pc programma om teksten te schrijven waarbij de leerlingen verplicht
worden om hulpknoppen te gebruiken.
In Berkenboom wordt ermee gewerkt en zijn er goede ervaringen mee.
An merkt op dat er dan 17 euro dient doorgerekend te worden op schoolfactuur. Dit is kostelijk
temeer omdat er steeds grotere groep de schoolrekeningen niet kan betalen.
Bespreking schoolreglement
De vraag is gesteld op de vorige schoolraad of hier iets aan dient gewijzigd te worden. De
uitgebreidere inhoudstafel wordt uitgedeeld.
Er wordt opgemerkt dat na een ziekteperiode de leerlingen de tijd moeten krijgen om (inhaal)
toetsen te maken. Nu is de werkwijze dat de leerkracht afspraken maakt met de leerling de eerste
les na deze ziekte. Dit zal vastgelegd worden in reglement.
De onaangekondigde toetsen zijn afhankelijk van leerkracht tot leerkracht, ook wat betreft het al of
niet meetellen van de behaalde resultaten.
Vervangtaken bij het turnen worden opgelegd door leerkracht in overleg met de betrokken leerling.
Mededelingen van de directie
Personeelsvergadering rond superdiversiteit ( wat staat er ons te wachten binnen 10 a 15 jaar?)Het
grote voordeel was dat iedereen van elkaar kan leren.
Studieloopbaanbegeleiding 2, 4 en 6 e jaar
M-decreet : er zijn 3 leerlingen gestart waarvan 1 al vrij snel afhaakte door gedragsproblemen.
Competentiebegeleider Kris zal de komende 3 jaar nascholing begeleiden.
Bezinningsdagen zijn doorgegaan
Laatste 100 dagen op 4/3.
Er waren 2 sporen. ASO gaf show en TSO/BSO plande verschillende uitstappen naar o.m. Efteling,
Antwerpen, Gent en barbecue.
OLVPkwis
Verschillende rapporten
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Projecten:
Broederlijk delen
Economie-project
Werkbezoeken
Olympiades ondermeer voor wiskunde en Frans
Ecoman
Kwis over 2 dagen op grondgebied Sint-Niklaas op economisch vlak
Pep dagen ( proef en probeerdagen) waarbij leerlingen van de lagere scholen de middelbare
scholen bezoeken.
Eindejaarsreizen zijn goed meegevallen.
Er waren reizen naar Sevilla, Berlijn en een skireis.
Er wordt door de directie de mening van de ouderraad gevraagd aangaande de drankkeuze tijdens
de middagpauze.
Momenteel kost een frisdrank 65 cent. De werkgroep kostenbeheer vraagt zich af of de drankkeuze
vrij kan gelaten worden en dus d eleerlingen zelf drank kunnen meebrengen van thuis.
De leden gaan akkoord en dit dient dan opgenomen te worden in het schoolreglement.
Varia
Uitstap Parijs vijfde jaar ASO : de prijs bedraagt 60 euro en dit wordt veel bevonden.
An bevraagt of het hier gaat om reële prijs of slechts een richtprijs.
Fietsenstalling: nu reeds goed in gebruik maar wat bij mooi weer? Is er dan nog voldoende plaats?
Dit wordt opgenomen.
In het eerste jaar ASO worden er regelmatig leerlingen uit een rumoerige klas gezet die vervelend
doen tegen andere leerlingen in de gangen. Soms zelfs leerlingen afdreigen.
Gert zal dit opnemen.
Lokaal overleg ouderverenigingen op 30/5 in welzijnshuis. Wie gaat mee?
Graag laten weten aan Katrien voor 16/5.
Financiële bijdrage van ouderraad voor cadeau aan laatstejaars ( ongeveer 180 leerlingen)
Katrien gaat na hoeveel we vorig jaar bijdroegen. Het fotoboek kent groot succes.
An laat weten wat attentie zal zijn en tegen welke prijs.

Ouderraad 2015-2016

Ouderraad OLVP
Elke ouder telt

Afspraak etentje in Giardino op donderdag 26/5 om 19 u.
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