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Besproken punten
1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag d.d. 15.05.2018 werd goedgekeurd
2. Mededelingen van de directie
a. Er is nog veel onduidelijkheid bij de directie en de leerkrachten rond de modernisering in het
onderwijs dat ingaat vanaf 01.09.2019. De concrete informatie moet nog vanuit de overheid
doorgegeven worden aan de scholen, die dan op korte tijd moeten beslissen welke richtingen
er worden aangeboden in het eerste jaar en vervolgens dient dit samen met de leerkrachten
uitgewerkt te worden. Ook de uitgeverijen tasten nog in het duister. Het wordt een
huzarenstukje om dit alles klaar te stomen tegen zowel de opendeurdag als de start van het
schooljaar.
b. Ook rond de inschrijvingen van de eerstejaars zal mogelijk een en ander wijzigen :
i
Vanaf volgende schooljaar zal voor de inschrijvingen vermoedelijk een centraal
aanmeldsysteem van toepassing zijn. Andere scholen in de scholengemeenschap SintNikklaas hebben hier reeds voor ingestemd. Indien dit van toepassing is, is er geen
zekerheid of een leerling effectief terecht kan in de school die bovenaan zijn of haar lijst
staat. De computer beslist namelijk in welke school de leerling terecht komt.
Dit systeem heeft ook een weerslag op de infodagen, die momenteel in mei worden
georganiseerd, want de inschrijfperiode loopt van 1 tot 26 april.
Een aantal leden van de Ouderraad uitten hun bezorgdheid omtrent het centrale
aanmeldsysteem, aangezien er geen zekerheid is in welke school de leerlingen terecht
komen. Er wordt gevreesd dat er meer verloop zal zijn in het eerste en tweede jaar om
alsnog in de voorkeurschool terecht te komen, die meer aansluit bij de visie van ouders
en leerlingen.
ii Directie dient te beslissen of ze een algemene capaciteitsbeperking per jaar en per
richting zullen toepassen. In het vorig systeem kon dit voor bepaalde richtingen, maar
in het nieuwe dient er gekozen te worden ofwel voor elke richting een capaciteitsbeperking ofwel geen. Dit laatste, zou in het nadeel zijn van de 1b richting op onze
school, waar de directie specifiek kiest om de klasgroepen klein te houden.
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c.

Eind augustus telde de school 1.152 leerlingen.

d. De school zet verder in op het talenbeleid, waarbij correct taalgebruik in alle vakken aan bod
komt. Leerlingen die moeten nablijven in de strafstudie zullen ook kranten of boeken lezen,
wat hun taalgebruik ten goede komt. Ook wordt er extra ingezet bij SES-leerlingen
(vroegere GOK) om gelijke kansen te benaderen en hen een zo stevig mogelijke basis te
geven.
e. Tijdens de pedagogische studiedag begin oktober heeft de school samen met een spreker
gewerkt rond ongewenst gedrag bij leerlingen en hoe dit te sanctioneren.
f.

De directie meldt dat schoolonline vanaf volgend schooljaar niet meer beschikbaar zal zijn
voor het secundair onderwijs en onderzoekt evenwaardige alternatieven.

3. VCOV-nieuws
a. Alle leden van de Ouderraad krijgen een login voor de website van het VCOV, de
ouderkoepel van het vrij onderwijs. Deze vereniging vertegenwoordigt alle ouders en
ouderverenigingen van de scholen van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen waarbij
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid centraal in de werking staan.
b. Er worden regelmatig uitnodigingen gestuurd om deel te nemen aan infoavonden over de
actuele onderwijsthema’s : bv. op 15.10 polarisering : gangmaker of bangmaker.
c.

Onze doelstelling is om alle ouders te betrekken in de werking van het VCOV en dit d.m.v.
het per e-mail doorsturen van de uitnodigingen van het VCOV – zie ook verder in het verslag
punt 5.b.

4. Schoolraad
Op 09.10.2018 gaat de eerste Schoolraad door. De Ouderraad is hierin door twee personen
(Geert Heirwegh en Griet Temmerman) vertegenwoordigd. Momenteel staan er geen punten
op de agenda die in de Ouderraad moeten besproken worden.
5. Varia
a. Ledenwerving
i
met de leden van de Ouderraad hebben we getracht om zoveel mogelijk ouders aan te
spreken op de twee infoavonden in september. Dit samen met de uitgedeelde en per
e-mail verzonden flyers, kunnen we vandaag 4 nieuwe leden verwelkomen.
De nieuwe aanpak werd positief onthaald : de flyer werd over het algemeen “uitnodigend
en beknopt” bevonden. Aandachtspunt is om duidelijker te communiceren wat de
Ouderraad inhoudt en wat het verschil is met een Oudercomité. Dit kan niet op een
flyer, maar werd wel zoveel mogelijk mondeling meegedeeld.
We trachten ook in de loop van het jaar nog meer ouders te bewegen om deel te nemen
aan de Ouderraad.
Bij een Oudercomité worden de ouders ingezet om geld in te zamelen, klusjes uit te
voeren op de school, ondersteuning te bieden tijdens infoweekend en / of schoolfeest,
enz. Meestal is dit tijdrovend voor de leden van het Oudercomité. Dit in tegenstelling
tot de Ouderraad waar we voorlopig een vergadercultuur hebben door op 4 momenten
verdeeld over het schooljaar samen te komen en advies te verlenen aan de directie of
algemene zaken aan te kaarten. Daarnaast wordt er elk jaar een gastspreker
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ii

uitgenodigd om ouders, leerkrachten en directie te informeren over actuele thema’s.
de ledenlijst van de Ouderraad werd door alle leden nagekeken en aangevuld. Iedereen
is akkoord om in het kader van de GDPR-regelgeving, dat deze gegevens worden
bewaard door de voorzitter van de Ouderraad.

b. Om de Ouderraad meer zichtbaarheid te geven, willen we in de toekomst meer met de
ouders communiceren. Momenteel kan het verslag van de Ouderraad gevonden worden
op de website van de school, maar je moet er al specifiek naar op zoek gaan om het te
vinden. We zijn geen voorstander van een afzonderlijke website van de Ouderraad en
geven er de voorkeur aan om per e-mail (vanuit het secretariaat van de school) de ouders
te betrekken door hen zowel voor élke Ouderraad uit te nodigen als het verslag van de
vorige vergadering door te sturen. Ook zal de informatie die we van het VCOV ontvangen
op dezelfde wijze worden verdeeld – zie punt 3.d.
De 5% ouders van onze school, die momenteel niet over een e-mailadres beschikken,
moeten we afzonderlijk aanschrijven met de vraag of ze interesse hebben in deze informatie.
We zullen na de resultaten nagaan hoe we deze ouders de nodige informatie kunnen
bezorgen.
Aan de directie wordt gevraagd om ook via de agenda van de school en Facebook zichtbaarheid te geven aan de geplande Ouderraden.
c.

Bestelsysteem schoolboeken
i
Vanuit de ouders is er kritiek op de levering van de schoolboeken door de partner
Standaard Boekhandel. Kort komt het hierop neer : weinig feedback ontvangen via email, boeken (te) laat of nog niet geleverd, niet duidelijk welke wel of niet geleverd
worden, aantal boeken stonden op annulatie zonder vermelding van de betekenis, geen
mogelijkheid om voor meerdere leerlingen samen de boeken te bestellen, boekpakketten worden afzonderlijk geleverd (extra belasting voor het milieu), verplichte
domiciliëring (geen mogelijkheid tot overschrijving), tweedehandsboeken duur en soms
in slechte staat, hoe bewijzen in welke staat we de boeken hebben ontvangen,
enzovoort.
ii De directie betreurt had dit jaar voor een nieuwe partner gekozen die er in theorie het
beste uit kwam. Deze partner staat in voor de verdeling van alle boeken, zodat de
school niet zou moeten tussenkomen in het verdelen van boeken enkel in uiterste nood
voor een aantal uitzonderingen. In de praktijk was het pure chaos doordat er 20 paletten
vol met boeken op school werden nageleverd. Deze dienden alsnog gesorteerd te
worden.
Ook was de school pas op 20 augustus l.l. – toevallig - op de hoogte dat er nog geen
boeken geleverd waren en heeft vanaf dat moment er alles, wat binnen de
mogelijkheden lag, aan gedaan om de leveringen te versnellen. De directie zal de knelpunten bij de partner nogmaals aankaarten.

d. De Ouderraad vraagt verduidelijking rond het beleid van de uitstappen en activiteiten die in
schoolverband per richting en jaar worden georganiseerd. Er heerst ongenoegen in het
tweede jaar ASO over de beperkte uitstappen. De directie licht toe dat de schooluitstappen
en activiteiten op initiatief van de leerkrachten en binnen het lessenpakket worden voorgesteld en ook door hen verder uitgewerkt en begeleid. De directie heeft uiteindelijk de
finale beslissing om die voorstellen al dan niet goed te keuren.
e. Gebruik tablet en/of Chromebooks tijdens de lessen
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f.

De Ouderraad is vragende partij om de tablets en/of Chromebooks meer te gebruiken
tijdens de lessen. Deze zouden een aanvulling op de leerboeken moeten zijn in
meerdere lessen, zodat het een verantwoorde uitgave is voor de ouders.
We vragen ons af waarom taken soms zowel via Google drive als afgedrukt aan de
leerkracht moeten bezorgd worden. De directie meldt dat bij een aantal opdrachten de
verbetering van een taak makkelijker op papier is. De leerlingen kunnen steeds tijdens
de middag op school dergelijke taken afdrukken.

Actie Ouderraad
i
Elk jaar wordt er door de Ouderraad een actie ondersteund. De directie geeft aan dat
de leerlingen reeds gevraagd hebben naar meer zitgelegenheden op de speelplaatsen.
De leerlingen mogen zelf een aantal ideeën doorgeven aan de directie die dan verder
geëvalueerd worden.
ii Er wordt geopperd om met bouwpakketten te werken, waarbij de bouwplannen samen
met het materiaal worden aangeleverd. Deze zouden dan samen met de leerlingen in
elkaar kunnen gestoken worden. Wim DC zoekt hierover informatie op.

g. Beleid rond te laat komen : leerlingen dienen tijdig in het klaslokaal te zijn, zodat de lessen
ongestoord kunnen starten. Leerlingen die te laat zijn, moeten eerst langs de permanentie
voor een nota in de agenda, bij 3 keer ongewettigd te laat komen, dient de leerling na te
blijven.
h. Voordracht
Uit de voorgestelde thema’s voor de voordracht werd volgende topic weerhouden “Het
geheim van het tienerbrein”. Er zal een datum gezocht worden om in het voorjaar de
voordracht op onze school te laten doorgaan.
i.

Rondvraag
In het huishoudelijk reglement van de Ouderraad staat dat personeelsleden van de school
niet mogen zetelen in de Ouderraad. Aangezien één van de leden van de Ouderraad, die
het zesde jaar in de Ouderraad start, nu ook werkzaam is als personeelslid op de
administratieve afdeling, dient beslist te worden of deze persoon lid kan blijven van de
Ouderraad. De verschillende standpunten worden uitvoerig besproken en er is een
consensus dat deze persoon lid kan blijven van de Ouderraad rekening houdend met het
feit dat deze persoon :
i
er eerst voor gekozen heeft om lid te zijn van de Ouderraad;
ii werkzaam is als administratieve kracht. Bij eventueel delicate onderwerpen, zal de
voorzitter van de Ouderraad aan het desbetreffende lid vragen om de vergadering
tijdelijk te verlaten tot het onderwerp is afgesloten.
Het huishoudelijk reglement wordt naar alle leden doorgestuurd zodat ze hiervan kennis
kunnen nemen.
In de volgende vergadering zal de desbetreffende clausule worden
besproken en genuanceerd.

Datum volgende vergadering
De volgende vergadering gaat door op woensdag 21.11.2018 om 20u in zaal Forum.
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