
Ouderraad OLVP
Elke ouder telt

Verslag ouderraad
27/03/2017

Aanwezigen: Peter, Leentje, Kristien, Marleen, Geert, Katrien, Gert, Ann, Johan, Hilde

Verontschuldigd: Danny, Griet

Verslag : 

1. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd volledig goedgekeurd

2. Jaarlijkse voordracht
De jaarlijkse voordracht van de ouderraad omtrent alcohol en jongeren kon 
rekenen op een goede opkomst.  De reacties van de aanwezig ouders nadien, 
was zeer positief.

3. Financiën van de ouderraad
Daar we overstappen naar een officiële ouderraad vallen onze financiën onder 
de boekhouding van de school.  Daardoor dienden er een aantal aanpassingen 
te gebeuren bij de bank.  Dit liep niet van een leien dakje waardoor er door het 
schoolbestuur/directie besloten is om met een andere bank in zee te gaan.  
Welke is op dit moment nog niet gekend.  Het schoolbestuur gaat bij de nog te 
bepalen bank een zichtrekening en een spaarrekening openen op naam van het 
schoolbestuur met één of twee volmachten voor de ouderraad en één voor de 
directie.  De ouderraad zal wel volledig zelfstandig over de gelden op deze 
rekeningen kunnen beschikken.

4. Schoolraad 07/02/2017
- De heer De Windt gaat een groepje leerlingen zoeken om het gebruik van 

een persoonlijke/eigen laptop in de klas uit te testen.  Nadien zal hierover 
een enquête gebeuren bij deze leerlingen.
De vraag wordt wel gesteld hoe het gebruik van eigen laptop gedekt kan 
worden door een verzekering.

- De jaarlijkse verdeling van het nodige schoolmateriaal (leerboeken, 
werkboeken, cursussen, …) in de maand augustus brengt een grote werklast 
met zich mee voor zowel leerkrachten, directie, AD, ….  In sommige scholen 
wordt dit echter uitbesteed aan een externe firma.
Voordeel :

 Beduidende verminderde werklast voor de school
Nadeel :

 In geval van eventuele wanbetaling na levering, wordt door deze 
externe firma veel sneller een incassobureau ingeschakeld; de school 
kan hier op een flexibelere manier mee omgaan.

Voorstel :
 Een eventueel dergelijk systeem te bespreken binnen de 

scholengemeenschap Sint-Nicolaas.
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5. Schoolreglement
Het model van het schoolreglement van het Katholiek Onderwijs laat op zich 
wachten.  Zij brengen jaarlijks een aantal wijzigingen aan.
Wat is wel al zeker :
- Geen frisdrank meer tijdens de lunch; leerlingen mogen wel zelf drank 

meebrengen in een drinkbus (bij voorkeur geen frisdrank).  Deze drinkbus 
kan vrij aangevuld worden aan de fonteintjes.

- Leerlingen die geen drank meebrengen, kunnen steeds een flesje water op 
school verkrijgen

- De prijs om op school te blijven eten bedraag 0,60 euro per week.

6. Mededelingen van de directie
- Project 21

Voor de levering van het ChromeBook zijn er 2 firma’s die dit kunnen leveren
aan de prijs van 350,00 à 400,00 euro.  Zij verkopen modellen voor Business 
and Education en voldoen aan bepaalde WIFI-specificaties.  Indien er zich 
een probleem zou voordoen, komt er reeds de volgende werkdag een 
technieker langs (deze clausule wordt tevens in het contract vermeld).  Er 
wordt wel een forfaitair bedrag aangerekend van 90,00 euro.  Ze bieden een 
garantie van 3 jaar (bij één firma geldt deze garantie ook voor de batterij).  
Voorstel : leasing financiering : 35,00 à 40,00 euro pet trimester.  De school 
zou een startbedrag van 100,00 euro aanrekenen bij de start van de 
leasingperiode.  Daarna verdere spreiding over 3 jaar.  Op het einde van de 
leasingperiode zal de mogelijkheid geboden worden om het toestel over te 
nemen aan restwaarde.  Indien men dit niet doet, blijft het toestel eigendom 
van de school die het als 2de hands verder kan doorverkopen.  Als ouder blijft
men vrij om een toestel naar keuze aan te kopen buiten de school.  Voor de 
toekomstige laatstejaars (schooljaar 2017-2018) wordt er gedacht om het 
toestel voor 1 jaar te leasen.  Op 3 mei 2017 wordt een spreker uitgenodigd 
op school om het digitale plaatje toe te lichten.

- Infoavond toekomstige eerstejaars : 5 mei 2017

- Algemene infodag : 6 mei 2017

- Urban Tree Trail : 13 mei 2017

- Kennismakingsavond voor ouders : 30 augustus 2017

- OLVP plant een bos : 24 november 2017 (Puitvoetstraat)

7. Varia
- Oudercontact 30 juni 2017 : van 11:00 tot 17:00

Naar de toekomst zal het einduur aangepast worden zodat iedere ouder de 
gelegenheid heeft om hier aanwezig te kunnen zijn.  Mocht er zich voor een 
bepaalde leerling toch een probleem zijn en kunnen de ouders op dit 
oudercontact niet aanwezig zijn, kan er steeds een afspraak gemaakt 
worden.
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- De laatstejaars bleven bij het vieren van de 100 dagen slapen op school.  Dit
werd door hen als zeer positief ervaren en is voor herhaling vatbaar.

Datum volgende vergadering
11/05/2017
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