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locatie
aanwezig

verontschuldigd
notulist

19.30. uur
via Google Meet

Marleen Verhelst, Geert Heerwegh, Elke De Meyer, An Van Haut, Nathalie Peeters,
Tineke Heirman, Gert Soens, Wim De Cock, Tamara Barkalova, Katrien Ott, Joeri
Heyman
Cindy De Pauw, Patricia Torfs
Marleen Verhelst - actiepunten in vet

Verslag
1.Introductie leden en nieuwe ouders
2. Introductie werking ouderraad (+ update statuten)
De ouderraad is in de eerste plaats een verplicht participatie orgaan voor de directie/school. Geen aparte
vereniging, maar onderdeel van de school;
Daarom vergaderen wij ongeveer 4 keer per jaar om input te geven over de plannen van de school.
Schoolraad: belangrijkste participatieorgaan van de school. Alle geledingen (waaronder ouderraad) bekijken
thema’s en op schoolraad wil men een consensus bereiken.
Verder bespreekt ouderraad ook of we ouders op een bepaalde manier kunnen ondersteunen. Zo
organiseerden we in het verleden reeds info-avonden bv rond jongeren en sociale media. Vorig schooljaar is
deze door de coronacrisis helaas niet kunnen doorgaan. Het is nog afwachten of we dit jaar iets kunnen
organiseren.
Tijdens de opendeurdag zetten sommige ouders van de ouderraad zich ook in om bv de bar te bedienen.
We helpen ook de school financieel (obv vrijblijvende bijdrage via schoolfactuur): Dit jaar hebben we extra
tuinmeubilair aangekocht om de leerlingen meer plaats te geven om buiten te lunchen.
Statuten/huishoudelijke reglement- An stuurde dit door naar voorzitter. Tineke zal dit bekijken& nieuw
voorstel maken tegen volgende vergadering
3. Werking & bekendmaking van de ouderraad in huidige omstandigheden
Tijdens (huidige) code geel in corona mogen er wel essentiële derden naar school komen, dus bv leden van
ouderraad wel maar wegens stijgende besmettingen hebben we toch gekozen voor een google meet
Vraag aan alle leden om na te denken of er iets is dat we nu kunnen doen tegen volgende
vergadering (agendapunt voor vergadering in november)
4. Informatie van de directie
4.1 Update rond corona
4.1. 1 schets van situatie sinds begin lockdown in maart 2020: 3 weken van herhaling / paasverlof /
dan nieuwe leerstof / snelle beslissing om geen examens te geven maar volop les te geven / rapport
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was op basis van (on)voldoende en niet op basis van punten (switch-denken voor leerkrachten,
leerlingen en ouders)
4.1.2. Begin dit schooljaar beperkt kennismakingsmoment voor eerstejaars, geen ouders. Dit
schooljaar geen sportdagen, geen vriendschapsdagen,... groot gemis voor leerlingen.
4.1.3. Vanaf dit schooljaar geen refters meer, niet veilig want de groepen zijn te groot. Er zijn
picknicktafels gekocht (deel is betaald door ouderraad) en staan verspreid over speelplaatsen, deels
overdekt. Bij guur weer kunnen leerlingen in lokaal eten met toezicht door leerkracht 4de lesuur.
4.2. Centraal Aanmeldingssysteem/groei school:
4.2.1 Nieuw systeem sinds 2020, momenteel 1210 ingeschreven leerlingen, dit is een groei
van 3% en dit vooral in ASO (humane wetenschappen en wetenschappen).
4.2.2 Daling in TSO (vermoedelijk een gevolg van de attesten van eind juni 2020 die milder waren
door corona). Kan aanleiding geven tot meer leerlingen die van richting willen wisselen in januari.
Zal moeilijk zijn want in sommige richtingen zijn er geen plaatsen. In BSO zijn er 2 klassen 3OFRE
gestart (elk van 14 leerlingen) wegens veel eigen leerlingen waardoor instroom mogelijk was.
4.3. Examenperiode:
In december zouden er minder examens gegeven worden (5 examendagen), voor eerste graad maakt dit
quasi geen verschil, voor tweede graad betekent dit een halvering en derde graad wordt per richting
gekeken naar studeervakken / componentvakken.
2 mogelijkheden:
·
·

1 week examenperiode, van vrijdag tot vrijdag met woensdag vrij
verspreide examens over 2 weken, 1 dag examen en 1 dag studeren

Bemerkingen ouders: eerste graad beperken in tijd / derde graad meer tijd geven om hoeveelheden
leerstof te verwerken ifv voorbereiding hoger onderwijs / hoeveelheid herhalingsopdrachten voor
examenperiode bewaken / kinderen zijn beperkt alleen thuis omwille van vele thuiswerk van ouders,
behalve voor ouders in bv zorgsector / wat met studeren op school ? / voorstellen bevragen bij
leerlingen ? Eventueel via leerlingenraad, maar vooral enthousiaste leerlingen uit eerste jaar dus niet
representatief voor hele school
4.4 Modernisering van het onderwijs - eindtermen
Nieuwe eindtermen, nieuwe leerinhouden worden bepaald en verdeeld over vakken en jaren, alles wordt
abstracter, lat wordt zeer hoog gelegd (zowel ASO, TSO als BSO).
bv. OFRE zou meer wiskunde en talen krijgen ten nadele van uren voor specifieke vakken voor die richting.
Vraag van o.a. Katholiek Vlaanderen en VCOV om zich te verzetten tegen eindtermen, er zijn nog net 27 extra
eindtermen goedgekeurd wat bijna geen ruimte meer laat voor scholen om ‘extra’ uren (complementaire
uren). Verzet zou nog enkel via grondwettelijk hof kunnen.

4.5 Status infrastructuur werken
· Nieuwbouw lagere school (11 klassen) … is nu bezig
· 13 nieuwe klassen secundair ifv grote instroom 2024 -2025
klooster is gestript en wordt op V0: drukkerij - V1: kantoren + 1 klaslokaal/vergaderruimte –
V3: 4 klaslokalen en multifunctionele ruimte
· Pergola wordt (terug) turnzaal
· nieuwe toiletten tussen Atrium en Antigone
· P0-blok wordt kantoren leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding
· A2- blok (boven huidig onthaal) komen er 4 klaslokalen
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Qua kosten betaalt de school zelf 1,8 miljoen zelf van de 3,2 miljoen subsidie van de
overheid.
·

herfst- en kerstvakantie: start uitbouwen warmtenet, op termijn enkel nog gas en in de
toekomst ook andere bronnen om warmte te genereren - circuit om bij panne snel te
kunnen omschakelen

De overheid voorziet middelen voor capaciteitsuitbreiding in secundaire scholen. Dit omwille van een
demografische groei. Er zijn o.a. plannen voor een nieuwe school komen voor 600 leerlingen (LAB-school) in
Sint-Niklaas.
4.6 Doorlichting
Begin oktober was er een korte doorlichting. Dit was een try-out voor inspectieronde vanaf januari: bevragen
van ouders, leerlingen en leerkrachten ifv onderwijskwaliteit (leerpraktijk en leerlingenbegeleiding).
Er werden 9 elementen onderzocht; resultaten: 7 zijn zoals de verwachtingen en 2 benaderen de
verwachtingen. Er moet nog gewerkt worden aan cyclisch evalueren, is nu te fragmentarisch. En werken aan
feedback aan leerlingen op toetsen en rapporten, concreter maken.
Er komt nog een duidelijke ‘vertaling’ naar ouders en leerkrachten.
5. Planning data ouderraad schooljaar 2020-2021
dinsdag, 24 november 2020
dinsdag, 23 februari 2021
maandag 26 april 2021
etentje: dinsdag 15 juni 2021
Start steeds om 19u30. Uitnodiging en agenda volgt
6. Varia:
6.1. Evaluatie virtueel info-moment:
Sommige ouders vonden dit positief en efficiënt / nadeel: info-moment voor alle jaren op hetzelfde
moment dus onhandig bij meerdere kinderen in verschillende jaren
6.2 Verslag: eerst rondsturen naar leden, tijd voor bemerkingen geven, aanpassingen door directie
en voorzitter en dan kan het sneller gepubliceerd worden.
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