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Verslag ouderraad - 04/10/2016

Aanwezigen: Kristien, Peter, Marleen, Griet, Geert, Danny, Katrien, Dhr. Geboes 
(schoolbestuur), Mevr. Van Haut, Dhr. Soens, Dhr. Desmedt

Verontschuldigd: Kathleen, Leentje, Viviane, Malika

1.Voorstelling nieuwe leden/directie
We heten Dhr. Johan De Smedt, pedagogisch directeur, van harte welkom.

2 Wie is het VCOV
Het VCOV is de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen.

- Ouderkoepel van het onderwijs;
- Vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van de scholen van het 

katholiek net Vlaanderen.
- Coaching van ouderverenigingen.
- Wil een goed leef- en leerklimaat ondersteunen voor al onze kinderen en jongeren 

tijdens hun leerproces.
- Organiseren info-avonden en oudercafés.

3 Sponsoring school/ouderraad
De directie gaat navragen hoe of dit juridisch kan geregeld worden.
De ouderraad gaat dit navragen bij het VCOV.

Reeds enkele ideeën voor sponsoring namelijk:
- Music for Life
- 100 dagen
- Sponsoring in natura op de kerstmarkt.

4. Fruit op school. Fruitautomaten?
Er zijn meerdere automaten nodig op school waardoor het kostenplaatje 
oploopt.
Misschien kunnen we aan Colruyt of andere vragen om op regelmatige basis 
fruit te leveren i.p.v. automaat.
Leerlingen fruit laten verkopen: opbrengst is voor leerlingenraad.

5. Jaarlijkse voordracht
- Misschien kunnen we een voordracht organiseren rond alcohol bij jongeren.

Alcoholgebruik is wel degelijk een probleem bij jongeren, maar bij een 
voordracht dient men er rekening mee te houden dat men vooral de ouders 
moet bereiken. Het is dikwijls een verdoken probleem.

- We gaan verder met dit onderwerp en gaan onder andere de leerlingenbegeleiding 
contacteren hoe we dit verder kunnen aanpakken.

- Een eventuele samenwerking met andere ouderraden wordt niet uitgesloten. Deze 
dient dan wel vlot en in goed overleg te gebeuren.
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6. Grafische rekenmachines
- Naar aanleiding van de brief betreffende het herinvoeren van de (grafische) 

rekenmachine, kwam er heel wat reactie van ouders.
- De directie vraagt welke info de ouders hebben. Na rondvraag blijkt dat deze info 

verschillend is.
- De directie schetst het probleem. De app ter simulatie van het rekentoestel TI84 

plus blijkt ontoereikend te zijn. De eerste app  werd niet meer ondersteund na 2 
jaar met als gevolg dat hij crashte. De huidige app ( Wabbitemu) vertoont 
instabiliteit, kan op nieuwe toestellen nog moeilijk geïnstalleerd worden en  begint 
ook te crashen. Men is in de zomervakantie op zoek gegaan naar een nieuwe app , 
maar deze is niet gevonden. Leerkrachten zijn vragende partij omwille van de vele 
problemen. De bijdrageregeling wordt opgesteld in mei-juni. Het nodig hebben van 
een (G)RM staat niet vermeld omdat men ervan uitging een goede app te vinden 
tegen begin september.

- De directie schetst het plan van aanpak. Er werd een brief opgesteld met de info 
aangaande het herinvoeren van het GRM met de vraag om een (grafisch-) 
rekenmachine aan te kopen. De directie is zich ervan bewust dat dit niet in de 
bijdrageregeling staat en dat dit een extra kost is voor de ouders. Intussen wordt 
dit voorgelegd aan de verschillende participatieorganen (pedagogische raad, 
leerlingenraad, ouderraad). De directie nam contact op met een leverancier om de 
GRM’s in groep aan te kopen tegen een meer voordelig prijs. De leerlingen met 
interesse kregen een brief met informatie over deze groepsaankoop.  

- Op de komende schoolraad wordt gestreefd naar een consensus, de uiteindelijke 
beslissing ligt bij  het schoolbestuur.

- Men verplicht op dit moment niemand om over te gaan tot aankoop van een 
rekenmachine.

- In juni 2016 werd er geen tweedehandsmarkt georganiseerd omdat er geen aanbod
was.

- Indien de tablet nu crasht, raadt men aan voorlopig geen nieuwe aan te kopen.
- De school wil de digitale voorsprong die men heeft behouden en gaat de 

mogelijkheden van de tablet verder bekijken. Leerlingen- en ouderraad gaan een 
bevraging bij leerlingen en ouders doen.

De school probeert steeds om de bijdrageregeling zo goed mogelijk op te stellen. 

7.Mededelingen van de directie
-     Begeleiding experimenten en projecten

Moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits):
Via de nieuwe leerplannen gebeurt de evaluatie via taaltaken. Het doel is dat
de leerlingen de nieuwe taal leren toepassen. Deze taken worden gespreid 
over een gans schooljaar. Er is geen echt examen meer, maar een grote 
taaltaak tijdens de examenperiode.

- Project Tablet 2.0
De school heeft een voorsprong op digitaal gebied en wil deze behouden. 
Maar is de tablet hiervoor het beste toestel? Zowel ouderraad als 
leerlingenraad doen hiervoor  een bevraging bij ouders en leerlingen.

- Project Erasmus
Comenius is vervangen door Erasmus+. Uitwisseling met scholen uit 
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verschillende Europese landen.
- Gezondheidsbeleid: Dhr. De Smedt gaat dit coördineren.
- Taalbeleid: Dhr. Soens.
- Kostenbeleid: Mevr. Van Haut
- De excursie naar Parijs voor de leerlingen van 7 Business Support staat niet op de 

bijdrageregeling vermeld. De directie schetst hoe dit komt. De geschatte prijs 
bedraagt 150 euro. Er werd een bevraging wij de ouders gedaan. Slechts 1 ll. gaf 
aan niet mee te willen/kunnen gaan. Er volgt een gesprek met deze ll om te peilen 
naar de oorzaak. 

- Organisatie van de school berust op uren en punten:
Uren -> les en activiteiten leerkrachten / Punten -> ondersteunend personeel
De school heeft moeten snoeien in remediëring en extra ondersteuning zoals
bv. uren voor taalbeleid omdat ze te weinig uren heeft. Het bepalen van het 
aantal uren/punten van een school gebeurt op basis van het aantal 
leerlingen per 1 februari van het voorbije schooljaar. Dit speelt een school 
dus parten wanneer het leerlingenaantal stijgt op 1 september.

- Resultaten na een bevraging van welbevinden:
Personeel: - nu 1 school en dat blijft men voelen;

- Praktische problemen
- Stress/burn-out wordt een probleem. We overwegen om een  mindfulness opleiding

te organiseren voor iedereen. Hierbij Er zullen ook klassen geselecteerd worden om
dan mindfulness les te volgen geven.

- Yogalessen op school: er komt een bevraging naar de ouders om naar interesse te 
peilen.

8.Varia
- De ouderraad gaat stappen ondernemen om  officieel een ouderraad te worden: 

opstellen van een huishoudelijk reglement, financiën worden een onderdeel van de 
begroting van de school, directeur krijgt volmacht op de rekening van de 
ouderraad, ouders informeren over de werking en de standpunten van de 
ouderraad. Enkel een ouderraad kan een delegatie afvaardigen in de schoolraad.

- Grieks Latijn volgend schooljaar? Wanneer een richting 2 jaar na elkaar niet 
gegeven wordt, mag de school deze richting niet meer aanbieden.
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