verslag ouderraad 24-11-2021
tijd
locatie
aanwezig

verontschuldigd/
afwezig
notulist

19.30. uur
google meet

directeur Nathalie Peeters, directeur Isabel Smet, directeur Tom Spilliaert,
Tineke Heirman, Marijke Henne, Joeri Heyman, Tina Van Hoey, Kirsten
Turrekens, Breezy Quintelier, Cindy Van Mieghem, Elke De Meyer, Manuella De
Clerc, Nouzha Chetouani, Katrien Ott
directeur An Van Haut, Wim De Cock, Machteld Mortelmans, Guy De Maere,
Ilona De Maeyer, Ann Lauwaert, Asmaë Lamrani
Katrien Ott

Verslag
Agendapunten :

1.
2.
3.
4.

Team charter (19u30 – 19u50)
Internationaal marktje (19u50 – 20u10)
Update directie (20u10 – 20u40)
Varia (20u40 – 20u50)

1. Team charter
In het charter worden de doelstellingen en afspraken van de ouderraad verwoord.
Er wordt ook telkens een tijdsplanning opgemaakt zodat de vergadering vlot kan verlopen.
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2. Internationaal marktje
Vermits de kerstmarkt niet kan doorgaan omwille van … ja u raadt het al : corona … is er het
idee om een internationaal marktje te organiseren.
Het tijdstip is nog moeilijk te bepalen maar het zou eventueel in het voorjaar kunnen doorgaan
als uitbreiding van de solidariteitsdag die in het voorjaar doorgaat.
De solidariteitsdag is de afsluiting van de solidariteitsweek die normaal gezien jaarlijks
doorgaat. Op deze dag mag er dan in klasverband een activiteit bedacht worden. Mits kleine
bijdrage kunnen de leerlingen aan die activiteiten deelnemen en de opbrengst gaat dan naar
een goed doel.
Er is het idee om die dag misschien uit te breiden naar een ontmoetingsdag voor de ouders.
Een internationaal marktje op exact dezelfde dag als de solidariteitsmarkt lijkt de directie té
groots vermits het grote aantal leerlingen.
Daarom bekijken we nog andere mogelijkheden naargelang de dan geldende
coronamaatregelen. Ook een sneukeltocht werd gesuggereerd als optie. Dit zou ook tegemoet
komen aan de vraag van “nieuwe” ouders die de school nog nooit kunnen bezoeken hebben
door corona.
Er is ook een idee om de ouderraad meer te promoten op de Facebook pagina van OLVP. Joeri
zal een voorstel maken voor een post. In de toekomst kunnen we hier ook foto’s van
activiteiten op plaatsen.
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De verslagen van de ouderraad zouden ook sneller op de website geplaatst moeten worden.
Tineke zal dit opvolgen bij de directie.

3. Update directie
3.1 Corona
Situatie op 22/11 : 33 lln, 11 lkn, 2 adm. personeel in quarantaine
13 mensen positief getest op corona
Online les is momenteel nog niet aan de orde.
Veel leerkrachten zijn afwezig waardoor er veel studie is. Dit wordt opgevangen door andere
leerkrachten en directie.
Er zijn ook vakken (Engels en techniek) waar de leerkracht reeds zeer lang (vanaf sept.) afwezig
is en er geen vervanging voor gevonden wordt. De directie hoopt en zal er alles aan doen om
dit in het tweede semester te kunnen opvangen door inhaallessen eventueel.
Alles wordt zo veel mogelijk digitaal georganiseerd : klassenraden, oudercontacten, overleg …
In uitzonderlijke gevallen kan er toch een persoonlijk gesprek gepland worden.

De huidige coronamaatregelen zijn :
-

mondmasker verplicht binnen, sterk aanbevolen ook buiten
vaste zitplaatsen ook in de refter (er wordt niet in de klas gegeten om de leerkrachten
ook een korte middagpauze te gunnen)
digitaal oudercontact
voldoende ventilatie
handhygiëne
voldoende afstand houden

3.2 Welbevinden in de school
De laatste tijd is er een veranderend klimaat waargenomen in de school naar aanleiding van
corona, veronderstelt men. Men merkt dat veel leerlingen het moeilijk hebben en er ook
minder met respect en verantwoordelijkheid gehandeld wordt.
Vandaar dat er twee extra pedagogische raden (= raad voor de leerkrachten) georganiseerd
werden .
Er is extra aandacht voor 3 standaardregels :
-geen gsm in de klas
3/5

-op tijd komen zowel voor leerlingen als leerkrachten
-afspraken nakomen (de laatste tijd worden veel afspraken ter discussie gesteld ; dit
maar soms moeten de afspraken ook gewoon nageleefd worden)

mag

Het beleid van de school steunt hierbij vooral op preventie en remediëring.
-preventie :

-snel inspelen op socio-emotionele problemen
-leerlingenbegeleiding
-extra orthopedagoge die leerlingen met problemen opvangt maar ook
ondersteuning biedt aan leerkrachten

-remediëring : -tutoring : bijles en co-teaching tijdens de lesuren
-begeleidende studie : niet zozeer aandacht voor het inhoudelijke maar
meer coaching (studiemethode, planning …)
-digitale begeleiding
3.3.

Evaluatie

De directie wil in de toekomst gebruik maken van een evaluatiecyclus. Na elke activiteit volgt
een evaluatie maar die wordt soms over het hoofd gezien bij de volgende keer dat de activiteit
plaatsvindt. Vandaar dat men er vanaf nu meer aandacht aan gaat besteden en telkens de
evaluatie ter hand gaat nemen als de activiteit zich voordoet.
Dit geldt voor activiteiten zoals sportdag, vriendschapsdag, infomoment, opendeurdag …

3.4.

Infrastructuur

Pergola, de nieuwe turnzaal, is in gebruik genomen. Enkele kleine details (aflijning terreinen)
zullen tegen eind dec., begin jan. afgewerkt worden.
Werken in de kloostergebouwen zijn ook klaar.

3.5.

Einde semester

Op 23 december zullen de leerlingen eerst zelf hun rapport met de punten van de examens te
zien krijgen in de voormiddag. In de namiddag volgt dan een digitaal oudercontact van de
klassenleraar met de ouders.

4. Varia
4.1.

Waar kunnen leerlingen terecht bij problemen ?

De leerlingen kunnen ten allen tijd terecht bij klassenleraar of leerlingbegeleiding of
pedagogisch directeur.
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De leerling mag zelf kiezen bij wie hij/zij zich het best voelt om over iets te praten.
Er is altijd wel iemand van de 3 personen van leerlingenbegeleiding of van de pedagogisch
directeurs aanwezig.
4.2.

Hoe komt het dat de schoolfoto’s dit jaar duurder zijn ?

De school is overgeschakeld naar een andere fotograaf dan vorig jaar vermits er zeer veel
fouten gebeurd zijn vorig jaar. De huidige fotograaf heeft ook al in het verleden de schoolfoto’s
verzorgd en is nu ook digitaal actief maar is inderdaad duurder.

4.3.

Wat gebeurt er bij zeer lange afwezigheid van een leerkracht zonder vervanging ?

Er zijn dit jaar twee leerkrachten reeds lange tijd afwezig zonder dat er vervanging voor
gevonden wordt ; het betreft het vak Engels tweede jaar en techniek eerste jaar.
De directie hoopt in het tweede semester een inhaalbeweging te kunnen doen ev. door een
projectdag rond deze vakken voor de desbetreffende klassen.

4.4.

Kan er online les gevolgd worden bij ziekte ?

Enkel bij een langdurige ziekte of nu in deze coronatijden bij quarantaine kan er online les
gevolgd worden. Dit wordt eerst besproken met pedagogisch directeur of met de
leerlingenbegeleiding.

4.5. Hoe komt het dat er bij sommige vakken op het rapport geen evaluatie of remediëring
vermeld staat ?
De directie gaat dit zeker met desbetreffende leerkrachten bespreken want er wordt zeer veel
belang gehecht aan remediëring.

Volgende vergadering : donderdag 10 februari 19u30
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