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Aanwezigen: niet genoteerd

Verontschuldigd: niet genoteerd

Verslag : 

1. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd volledig goedgekeurd

2. Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement werd overlopen en nodige aanpassingen zijn gebeurd.
Aanpassingen doorgestuurd naar directie ter goedkeuring.

3. Jaarlijkse voordracht
Laatste hand gelegd aan voorbereiding jaarlijkse voordracht van 20/02/2017.

4. Bijdrage solidariteitsfonds
Ouderraad heeft besloten een bepaald bedrag te storten in het 
solidariteitsfonds zodat bepaalde leerlingen toch kunnen deelnemen aan 
geplande excursies

5. Mededelingen van de directie 
- Overzicht gegeven van komende activiteiten en infodagen

o *vr 03/028.30 u. - 15.30 u.   pedagogische studiedag  lln. vrij
o *di 07/0220.00 uur:  Schoolraad
o *do 09/02 19.30 u. -21.00 u.  wetenschapsshow (5WEWI6, 

6WEWI, 6MTWE, 5LWE)- zaal Antigone
o *vr 17/0219.30 u.   OLVP-quiz
o *za 18/02 19.30 u.   Jong-Oud-Leerlingenavond
o *za 25/03 19.00 u.   Oud-oud-leerlingenavond
o *zo 26/3 GIP show 7GERE
o Ma 27 + di 28/03: PEP-dagen
o *vr 05/0519.00 u. infoavond
o *za 06/05 12.30-18.00 u. infodag
o *za 13/05 urban tree trail

o Inschrijvingen: 
o 27/03 – 21/04: inschrijven 1ste jaar: voorrang broer/zus + kinderen 

personeel
o 22/04 - 07/07: reguliere inschrijvingen
o Vanaf 14/08: reguliere inschrijvingen

o *wo 16/08 bijkomende proeven
*do 17/08 bijkomende proeven
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- Gezondheidsbeleid
o Waterbars succesvol
o Soep komt er niet: organisatorisch moeilijk + duurzaamheid bekertjes
o Oxfam-winkeltje vanaf 20/01, elke dinsdag- en vrijdagmiddag: nu 

chocolade en chips; vanaf volgend jaar noten en gezonde 
alternatieven (fruit)

o frisdranken worden gebannen uit de refter vanaf 01/09/2017: 
stimuleren om water te drinken

- 17/02: dikketruiendag: verwarming wordt later aangezet

- Tournée minérale:
o leerkrachten: 3 teams, 1 per graad
o Visualisering: folders, affiches, facebook, e-mailhandtekening
o Brief voor leerlingen en ouders: info, prikkel en wedstrijd
o Wedstrijdelement: mocktails voor de OLVP-quiz

- Project 21
o School blijft inzetten op digitale om leerlingen voor te bereiden op de 

21ste eeuw
o laptop – Chromebook : opties werden afgewogen; voorstel : 

Chromebook voor iedereen die instroomt schooljaar 2017-2018
o Verdere communicatie volgt via directie
o Indien men nu een tablet gebruikt kan deze verder gebruiken
o Leerlingenraad stuurde enquête naar verschillende geledingen binnen

de school betreffende de digitale aanpak op school
Resultaat : 
1. 81% vindt tabletgebruik tijdens de les aangenaam
2. 79% vindt gebruik device nuttig in de les
3. 73% wil gebruik device in de les
Leerlingen benutten device goed

6. Varia
voorstel gedaan betreffende beter bekendheid van de ouderraad 
- Stand op infodag?
- Iets meegeven bij inschrijving nieuwe leerlingen?
- Dient nog verder besproken en uitgewerkt te worden

Datum volgende vergadering
Doodle-peiling werd op 07/03//2017 verstuurd
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