
verslag ouderraad 03-05-2022

tijd 19.30. uur

locatie Leraarskamer

aanwezig Tom Spilliaert, Tineke Heirman, Asmaë Lamrani, Guy De Maere, Joeri Heyman, Breezy
Quintelier, Tina Van Hoey, Synthia Vermeersch, Machteld Mortelmans, Nouzha
Chetouani, Eva Reed, Katrien Ott, An Van Haut

verontschuldigd/
afwezig

Nathalie Peeters, Isabel Smet, Cindy Van Mieghem, Marijke Henne, Kirsten Turrekens,
Wim De Cock

notulist Katrien Ott

Verslag

Agendapunten:
1. Promotie van ouderraad 

a. Evaluatie opendeurdag eerste jaars (Katrien)
b. Open school dag zaterdag 7 mei - wat doen we en wie kan/wil aanwezig zijn?
c. Opstart volgend schooljaar

2. Aanpassing schoolreglement 
Als bijlage vind je de werkversie van het schoolreglement voor volgend schooljaar 22-23. 
Deze is gebaseerd op het model van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bepaalde zaken liggen
reglementair / juridisch vast en daar kan de tekst uiteraard niet gewijzigd worden. Wie opmerkingen of
vragen heeft, gelieve deze mee te brengen naar de vergadering. De schoolraad beslist dan finaal wat er in
het schoolreglement staat.

3. Update van de directie

4. Varia 

5. Bij interesse/tijd: rondleiding in de nieuwe lokalen.

Verslag vergadering :

1. Promotie van de ouderraad
1.a. Evaluatie opendeurdag eerstejaars 12 maart 2022
Zowel de school als ook wijzelf waren niet zo goed voorbereid wat betreft flyers, foto’s, posters met korte
uitleg.  We hebben dan snel toch nog het minimum klaargemaakt.
Vermits we samen met de leerlingenraad op het einde van de rondleiding zaten, was er bij sommigen niet
meer de interesse of tijd om nog naar ons verhaal te luisteren.  Er waren ook leerkrachten die de
rondleiding al afgerond hadden vooraleer ze bij ons standje kwamen.
Het feit dat we dicht bij de leerlingenraad stonden, was ideaal vermits er dan kon ingespeeld worden op
elkaars bezigheden.

1.b. Openschooldag za. 7 mei 2022
We zorgen voor flyers. Er wordt ook een prikbord voorzien waar we foto’s van onze groep en posters met
korte quotes of uitleg over onze werking gaan ophangen.
Het is nu niet zozeer de bedoeling om leden te werven (meer voor begin nieuw schooljaar) maar eerder
om info te verschaffen.
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We staan nu, samen met de leerlingenraad, in een lokaal dicht bij het begin van de rondleiding.  In het
lokaal wordt er nog extra uitleg gegeven voor de geïnteresseerden.
Tineke, Machteld, Guy en ikzelf zullen aanwezig zijn.

1.c. Opstart volgend schooljaar
Op dinsdag 30 aug. 2022 worden de eerstejaars verwacht op school voor een eerste kennismaking met
de klasgenoten en de leerkrachten.  Dit lijkt ons het ideale moment om flyers uit te delen aan de ouders
van de nieuwe leerlingen. Het best lijkt ons om dit te doen bij een drankje achteraf, aangeboden door de
ouderraad.
Het lijkt ons ook nuttig om in het mapje voor de nieuw ingeschreven leerlingen een flyer van de
ouderraad te steken.

2. Aanpassing schoolreglement
Er waren enkele opmerkingen :
2.1 Flexibel uurrooster: tot het einde van dit schooljaar blijft het flexibel uurrooster van toepassing.  Dit
was ingevoerd naar aanleiding van corona.  Volgend schooljaar gaat de normale regeling terug van start.
2.2 Lichamelijke Opvoeding: het gedeelte in het schoolreglement wat betreft LO moet nog aangepast
worden.
2.3 Katholieke dialoogschool: de school is christelijke geïnspireerd maar gaat in dialoog met andere
godsdiensten. De basiswaarden worden hierbij gerespecteerd.
2.4 Ziek worden op school: als een leerling naar school komt maar gaat later op de dag naar huis omdat
hij/zij ziek is, dan is er in principe geen ziektebriefje nodig.  Ouders moeten wel verwittigd worden en
zelf hun kind komen halen of toestemming geven om de school te verlaten.
2.5 Schoolrekeningen: er zal meegedeeld worden in welke maand de ouders een schoolrekening kunnen
verwachten.
2.6 Buitenschoolse activiteiten: enige verduidelijking in noodzakelijk in de verwoording. Men zou hieruit
kunnen opmaken dat de eindejaarsreis ook een verplichte activiteit is niettegenstaande dit niet het geval
is.

3. Update directie
3.1 De corona-cijfers: Momenteel zijn er een 40-tal afwezigen gelinkt aan corona.

3.2 De flexibele uurrooster: Tot het einde van het schooljaar geldt het flexibele uurrooster, d.w.z. dat ook de
eerste graad van deze regeling mee geniet.

3.3 Andere aanpak van de B-stroom: Tijdens de vorige vergadering werd een andere aanpak van de
B-stroom (zie verslag van febr.) voorgesteld. Na besprekingen met de betrokkenen implementeren we dit
niet en werken we volgend jaar enkele projectweken uit. Op basis van de evaluatie hiervan bepalen we een
volgende stap.

3.4 Digi-sprong leerkrachten: De school stelt elke leerkracht eenzelfde laptop ter beschikking om schoolwerk
te verrichten.

3.5 Gezonde voeding: Leerlingen van het 6e jaar Office & Retail werkten aan een project van fruitverkoop
tijdens de pauze. Omwille van Corona werd dit stopgezet. We bekijken of dit wordt hervat.

3.6 Infrastructuur: Op de 2e verdieping van blok A (onthaal) worden de vroegere kamers van internen
omgevormd tot 4 nieuwe klaslokalen en nieuw sanitair.

3.7 Inschrijvingen: Voor het eerste jaar A zijn er 180 plaatsen. In een eerste telling hadden 162 kinderen
OLVP als 1e keuze geplaatst.  Voor de B-stroom zijn er 36 plaatsen. Hier hadden 43 kinderen OLVP als eerste
keuze opgegeven.
In Sint-Niklaas en omgeving is er een groot tekort aan plaatsen in de B-stroom. Niet alle scholen bieden een
B-stroom aan.

3.8 Solidariteitsmarkt: De opbrengst van de solidariteitsmarkt (georganiseerd voor en door de leerlingen)
gaat voor de ene helft naar het solidariteitsfonds van de school en voor de andere helft naar vzw Rako.
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4.Varia
4.1 Wat is het effect van de nieuw Labschool in Sint-Niklaas? Eén leerkracht van OLVP gaat daar volgend
schooljaar lesgeven.
Veel toekomstige eerstejaars hadden OLVP als tweede schoolkeuze genomen. Komt dit misschien omdat ze
de Labschool als eerste keuze genomen hadden?

4.2 Suikerfeest
Islamitische jongeren mochten mits toelating van de ouders thuis blijven van school op het suikerfeest
(feestdag eigen aan de religie). Sommige leerkrachten planden herhalingstoetsen op die dag. De directie zal
dit aankaarten om dit in de toekomst te vermijden.

We mochten meegenieten van de lekkere koekjes die Asmaë naar aanleiding van het
Islamitisch suikerfeest had meegebracht.

5. Rondleiding nieuwe gebouwen
We konden na de vergadering een kijkje nemen in de nieuwe lokalen die ingericht zijn in de oude
kloostergebouwen.

Volgende ouderraad, tevens de eerste van volgend schooljaar :
maandag 26 sept. 2022 om 19u30 ; plaats nader te bepalen
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