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Agendapunten
1. Goedkeuring vorig verslag  

Het vorig verslag werd goedgekeurd

2. Financiën  
De fnanciën van de ouderraad werden besproken.

3. Voordracht 16/04/2018  
Voor de voordracht werden nog enkele praktische zaken besproken :

 Uitnodiging wordt verstuurd in de week van 15/03/2018 en facebook
 Affiche
 Aan de inhoud van de voordracht wordt niet meer gesleuteld : inhoud 

volgens dhr Vanhufel

4. Mededelingen van de directie  
 Mail duurzaamheid door aankoop bomen is positief onthaald
 Fietsenstalling : onvoldoende fnanciën voor een nieuwe fetsenstalling 

=> uitwijken naar deel van de personeelsparking
 SOL : School Online gaat binnen afzienbare tijd stoppen met de 

ondersteuning van het programma voor het secundair onderwijs.  De 
OLVP gaat samenzitten met andere scholen voor een eenvormige 
oplossing binnen de scholengemeenschap Sint-Nicolaas.

 Maatregelen afwezigheid : nav klachten van ouders betrefende 
telefoontjes mbt onwettige afwezigheden, werd dit onderwerp op de 
ouderraad besproken.  Men is er zich van bewust dat vergissingen 
mogelijk zijn, maar blijkt dat geen enkel systeem 100% waterdicht is.

 De school wenste na te gaan wat de 10 belangrijkste competenties zijn 
voor de leerlingen van onze school.  Deze vraag werd zowel voorgelegd 
aan de ouders als aan de leerlingen.
Voor wat de ouders betreft kwamen we op volgend resultaat : 

o Komt graag naar school
o Neemt verantwoordelijkheid
o Eerlijkheid
o Leergierigheid
o Geloven in eigen kunnen
o Positief ingesteld zijn
o Kan zich inleven in anderen
o Kritisch zijn
o Behulpzaam zijn
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5. Varia  
Naar aanleiding van een vermoedelijk geval van plagiaat door leerlingen bij een 
opdracht, waarbij veel onduidelijkheid werd vastgesteld, blijkt dat er duidelijk 
nood is aan een verduidelijking naar de leerlingen toe wat exact verstaan 
worden onder plagiaat.

Datum volgende vergadering

Di 15/05/2018 om 20:00 zaal Forum
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