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Verslag :  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Volgende aanpassingen werden gemaakt :  

3. Financiën van de ouderraad :  

 “Dit liep niet van een leien dakje waardoor er door het schoolbestuur/directie 

 besloten is om met een andere bank in zee te gaan.”  wordt vervangen door “Dit liep 

 niet van een leien dakje waardoor er door het schoolbestuur/directie overwogen 

 wordt om met een andere bank in zee te gaan.” 

5. Schoolreglement : 

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

 vervangen door : “De prijs om op school te blijven eten bedraagt 0,65 euro per 

 week.” 

6. Mededelingen door 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.” wordt vervangen door “Voor de levering van het 

 ChromeBook zijn er 5 firma’s die dit kunnen leveren aan de prijs van 350,00 à 

 400,00 euro.” 

 

2. Voorbereiding afsprakennota 

Door de omschakeling van oudervereniging naar officiële ouderraad, dient er een nota te 

worden opgesteld met daarin de vaste uitgavenposten door de ouderraad. 

Deze nota staat in bijlage 1. 

 

3. Voorbereiding schoolreglement 2017-2018 
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Het schoolreglement werd overlopen door de ouderraad.  Eventuele onduidelijkheden / 

vragen werden voorgelegd aan de directie :  

 Piercings worden niet toegelaten.  De ouderraad vroeg zich af wat met oorpiercings.  

De directie antwoordde dat deze eveneens niet toegelaten zijn. 

 Kledij 

o Te korte kledij wordt niet toegelaten 

o Lange rokken worden eveneens niet toegelaten en dit omwille van de 

veiligheid 

In beide gevallen wordt er bij twijfel een beslissing genomen door de directie 

o Een hoofddeksel is niet toegelaten bij elke schoolgerichte activiteit, ook niet 

bij verplaatsingen 

o Een muts mag gedragen worden onder alle weersomstandigheden 

 De ouderraad merkte op dat nog niet op alle plaatsen het woord “tablet” vervangen 

werd door “Chrome Book”.  Dit zal verder nagekeken worden. 

 

4. Bekendheid ouderraad 

De ouderraad gaat op 1 september een flyer meegeven aan alle ouders.  Deze gaat samen 

in een pakketje zitten, samen met alle andere briefwisseling die de school jaarlijks op die 

dag met de leerlingen meegeeft. 

Op woensdag 04/10/2017 wordt er een kennismakingsavond georganiseerd door de 

ouderraad waar men als ouder uitleg kan krijgen over de werking van de ouderraad en 

waar de ouderraad zich voor inzet. 

Meer informatie hierover zal nog op een later tijdstip meegedeeld worden. 

 

5. Mededelingen directie 

 De directie is van mening dat de algemene infovergaderingen in het begin van het 

schooljaar in zaal Antigone geen echte toegevoegde waarde hebben.  Alle info kan 

door de klastitularissen in de klas gegeven worden.  Zowel de directie als de 

ouderraad zouden dan individueel in de klassen langskomen. 

 Op woensdag 30/08/2017 zal er een kennismakingsavond georganiseerd worden 

voor de eerstejaars. 

 Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen alle eerstejaars starten met een Chrome 

Book 
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 Er zal een webshop door Schoolsupply opgezet worden.  Via deze webshop zal het 

mogelijk zijn om allerhande schoolmateriaal aan een gunstige prijs aan te kopen.  

Ook de boeken die aangekocht moeten worden zullen via deze webshop besteld 

kunnen worden.  De levering aan huis zal gratis zijn.  Meer uitleg hierover volgt 

later. 

 Het oudercontact dat op het einde van het schooljaar 2016-2017 georganiseerd 

wordt op 30/06/2017 is verplicht. 

 De infodag van 06/05/2017 was een zeer groot succes. 

 

6. Varia 

- Organiseren informatieve avonden: op deze avonden zouden mensen uitgenodigd kunnen 

worden die kunnen vertellen over hun hobby, beroep, een interessante reis die ze hebben 

gemaakt, economische problemen, enz. Op deze avonden zal dan ook voor een hapje en 

een drankje worden gezorgd. 

- Bij een buitenschoolse activiteit van een grote groep leerlingen, krijgt de kleinere groep 

soms studie. Als de kleine groep leerlingen weg is, dan gaan de lessen gewoon door en 

moeten deze, op zelfstandige basis, ingehaald worden. Bij de planning van de toetsen 

wordt er niet altijd rekening gehouden met die kleine groep. Zo hadden sommige leerlingen 

toets de dag na thuiskomst van een reis. 


