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Agendapunten
1. Goedkeuring vorig verslag  

Niet ter sprake gekomen

2. Voorstelling nieuwe leden  
We heten Tineke Heirman van harte welkom in de ouderraad.

3. Werking Schoolraad  
An gaf een woordje uitleg omtrent de werking van de schoolraad.
De schoolraad bestaat uit :

 Het schoolbestuur
 De directie
 Vertegenwoordiging van de leerkrachten
 Vertegenwoordiging uit de lokale gemeenschap (inwoners van Sint-

Niklaas binnen een bepaalde straal rond de school)
 Vertegenwoordiging van de leerlingen (leerlingenraad)
 Vertegenwoordiging van de ouders (Ouderraad)

Wie hierover meer info wenst, kan deze terugvinden op de website van het 
VCOV : via deze link Waarom zijn ouders in een schoolraad belangrijk komt u er 
meer over te weten.

4. Werking VCOV  
Het VCOV staat voor Vlaamse Confederatie voor Ouder Verenigingen.  Bij het 
VCOV kan je niet alleen terecht voor informatie maar ook voor advies en 
concrete ondersteuning en dit zowel voor directies als voor ouders.
Zo heeft de Ouderraad OLVP SO  en directie OLVP vorig schooljaar advies 
gevraagd in verband met het opstellen van het huishoudelijk reglement van de 
Ouderraad.  Men kan ook op hen beroep doen voor het organiseren van 
voordrachten voor ouders en leerkrachten.  Zij hebben contacten met diverse 
sprekers die interessante onderwerpen naar voor brengen.

5. Voordracht 2018  
Jaarlijks organiseert de Ouderraad een voordracht voor alle ouders, leerkrachten
en alle andere geïnteresseerden.  We worden in het dagelijkse leven constant 
geconfronteerd met de digitalisering.  Soms hebben we de indruk dat we niet 

Ouderraad 2017-2018

http://www.vcov.be/vcov/Ouderparticipatie/Waaromzijnoudersineenschoolraadbelangrijk/tabid/117/language/nl-NL/Default.aspx
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altijd mee zijn.  Het onderwerp dat we dit schooljaar zullen aansnijden is “Hoe 
omgaan met sociale media? / Veilig online”.
Dit wordt georganiseerd door het VCOV in samenwerking met de Gezinsbond en
Child Focus.
De voordracht zal dit schooljaar doorgaan in de week van 16 april tem 19 april 
2018.  Exacte datum en uur zal later nog meegedeeld worden.
De ouders zullen via facebook, mail en brief op de hoogte worden gebracht.

6. Agendapunten schoolraad  
Er waren geen agendapunten voor de schoolraad voor te bereiden

7. Mededelingen van de directie  
 Chromebook wordt door iedereen positief onthaald 
 De bestellingen via SchoolSupply verliepen vrij vlot.  Er werden enkele 

kleine fouten gemaakt door de ouders bij het ingeven van de bestelling; 
andere fouten waren dan eerder te wijten aan de koerierdienst die 
instond voor de verzending van de bestellingen.

 Het rapport heeft een nieuwe layout gekregen
 Modernisering Secundair Onderwijs : Er zullen hervormingen doorgevoerd

worden in gans het secundair onderwijs olv minister Hilde Crevits.  Veel 
concrete info hierover is er echter nog niet.

8. Varia  
Geen

Datum volgende vergadering

Do 30/11/2017 om 20:00 zaal Forum
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