
 verslag ouderraad 16 november 2022 
 tijd  19.30. uur 

 locatie  Leraarskamer 

 aanwezig  Guy De Maere, Joeri Heyman, Tina Van Hoey, Nouzha Chetouani, Umut Köse, Erika De 
 Neef, Asmae Lamrani, Eva Reed, Katrien Ott, directeur An Van Haut, directeur Isabel 
 Smet, directeur Tom Spilliaert 

 verontschuldigd/ 
 afwezig 
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 Verslag 
 Agendapunten : 

 1.Kerstmarktje op 23 dec tijdens oudercontact : wat doen we, wie kan er aanwezig zijn, materiaal … (45 
 min) 

 2. Opvolging punten vorige vergadering. (15 min) 

 2.1. Toiletten. 
 2.2. Communicatie bij onthaal. 
 2.3. Kan verslag gepubliceerd worden ? Nog geen input van de directie   ontvangen, cfr. gevoelige 
 onderwerpen ? 

 3. Updates van de directie. (20 min) 
 4. Varia. (10 min) 

 Vergadering : 

 1.Kerstmarktje op 23 dec tijdens oudercontact  : wat  doen we, wie kan er aanwezig zijn, materiaal … (45 
 min). 

 Het kerstmarktje zal doorgaan onder de boog en op de toegangslaan al of niet met een tent (wordt 
 nagevraagd bij Scouts).  Als het weer te slecht is, zal het doorgaan in de gang aan Marathon van 15 uur tot 
 20 uur. 
 Er gaan geen vuurkorven aangestoken worden omwille van brandgevaar. 
 Er zal enkel cash kunnen betaald worden. 
 We gokken op een verkoop aan 400 à 500 mensen. 

 De leerlingenraad zorgt voor zelfgemaakt gebak en verkoopt dit aan democratische prijzen ten voordele van 
 een goed doel. 
 De ouderraad zorgt voor drankjes aan de prijs van 1 euro ook ten voordele van een goed doel. 
 We voorzien warme chocomelk, een warme appeldrank en warme muntthee. 
 Asmae en Nouzha zorgen voor de muntthee en Katrien voor de warme appeldrank. 
 Asmae gaat de rest van de boodschappen doen. 
 We gebruiken de herbruikbare bekers van school en de microgolfovens van school om de chocomelk op te 
 warmen. 
 Er wordt een Doodle rondgestuurd om een uurregeling op te stellen. 
 Aurelie (dochter Katrien, lid leerlingenraad) zorgt voor affiches met prijslijst en dergelijke. 
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 2. Opvolging punten vorige vergadering  . (15 min) 

 2.1. Toiletten. 
 Er zijn terug meer toiletten opengesteld om 15u40. 

 2.2. Communicatie bij onthaal. 
 Directeur Nathalie Peeters heeft met de medewerkers van het onthaal een gesprek gehad over de in vorige 
 ouderraad aangehaalde problemen. Er wordt gestreefd naar een betere werking. 
 Er zijn wel terug enkele misverstanden gemeld ivm afwezigheden van leerlingen. 

 2.3. Kan verslag gepubliceerd worden  ? 
 Nog geen input van de directie ontvangen, cfr. gevoelige onderwerpen. 
 Het vorig verslag mag gepubliceerd worden.  Er was een miscommunicatie tussen 2 directeurs die de 
 toestemming ging geven voor publicatie. 
 Ook gevoelige onderwerpen mogen in het verslag vermeld worden zoals ze besproken zijn op de 
 vergadering. 

 3. Updates van de directie. (20 min) 

 3.1. Schoolstructuur 
 De directie is bezig met het uittekenen van een bepaalde professionele schoolstructuur.  Dit wil zeggen het 
 uitstippelen van een koers waarbij het voor iedere medewerker duidelijk is naar welk doel er gestreefd 
 wordt. Daarbij worden vragen gesteld over wie we zijn en waar we naartoe willen, hoe er wordt omgegaan 
 met leerlingen en medewerkers. 
 Hierbij zal het nodig zijn om sommige medewerkers te wijzen op aandachtspunten en om nieuwe 
 leerkrachten het door school beoogde pad te leren kennen en mee te krijgen met hét verhaal van OLVP.  Op 
 die manier wil men vermijden dat er een wildgroei ontstaat van werkwijzen, ideeën en ervoor zorgen dat 
 iedereen op school hetzelfde uitgestippelde pad bewandelt zonder dat elkeen zijn eigenheid verliest. 

 3.2.Tuchtzaken. 
 De laatste tijd dient er veel tijd te worden gestoken in tuchtzaken.  Er is een toename van agressie zelfs 
 vanaf het eerste jaar. Er geldt een nultolerantie voor vechten op school.  Hierbij wordt de zaak telkens 
 bekeken en worden de daders van school gestuurd. Het is een zoeken naar de oorzaken van deze 
 toegenomen agressie: sommige leerlingen komen opgefokt naar school omwille van de thuissituatie of 
 nemen voorbeelden aan filmpjes op social media of computergames. 
 Het is een wijd verspreid sociaal probleem, ook in de algemene maatschappij. De ouders zijn al dan niet mee 
 met de aanpak die de school hanteert. Als ouders mee zijn, kan er een goed resultaat bekomen worden. 
 Zijn ouders niet akkoord met de aanpak van school, wordt het een moeilijk probleem. De directie denkt aan 
 een soort “engagementsverklaring” die door de ouders bij inschrijving op de school zou ondertekend worden 
 waarbij men zich akkoord verklaart met de gekozen aanpak van de school. 

 3.3. Nieuwe richting woord-kunst-drama. 
 De school wacht nog op een goedkeuring en dan kan de aanvraag tot inrichting van deze nieuwe 
 studierichting naar Brussel verstuurd worden. 

 3.4. Pergola. 
 In de nieuwe turnzaal Pergola zijn de nieuwe klimrekken aan de muren bevestigd waardoor de inrichting 
 compleet is. 

 3.5. Verdere infrastructuurwerken. 
 Er worden 4 nieuwe klaslokalen, een bureau en sanitaire voorzieningen ingericht in blok A2. De oplevering 
 van deze werken is voorzien op 15 december. 

 3.6. Masterplan. 
 De school is op zoek naar een “school-architect” ttz een architect die aangesteld wordt om alle werken op 
 school uit te voeren. 
 Tegen 2050 wil stad Sint-Niklaas een klimaat-neutrale stad zijn.   Hierbij zullen de scholen ook hun steentje 
 (ttz steen) bijdragen.  Voor onze school is het plan om platte daken te isoleren, zonnepanelen te installeren, 
 regenwater op te vangen en te gebruiken voor de toiletten. Dit vergt zeer veel geld vandaar dat het plan 
 gespreid is over enkele jaren. 
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 3.7. Vaste kosten. 
 Zoals verwacht lopen de kosten voor elektriciteit en gas hoog op.  De school verwacht 1,5 keer meer kosten. 

 3.8. Bevraging welbevinden medewerkers. 
 Onlangs is er een bevraging gebeurd bij de medewerkers. 
 Als punten van verbetering kwamen naar voor: communicatie van directie naar het korps, balans werk-privé 
 taakinhoud, planlast. 

 4. Varia 

 4.1. Reftergebruik. 
 Zijn er genoeg zitplaatsen tijdens de middagpauze om te eten en zijn de zitplaatsen buiten proper ttz droog? 
 De refters gaan enkel open bij slecht weer. (neerslag, zeer koud, storm) 
 Normaal gezien zijn er op de speelplaatsen genoeg zitplaatsen om buiten zittend te eten. De situatie wordt 
 nog eens bekeken. 

 4.2. Smartschool  . 
 Er zijn wat klachten van ouders/lln. over het verkeerdelijk of onvoldoende gebruik van Smartschool.  Toetsen 
 worden soms niet of te laat op Smartschool aangekondigd, er wordt door sommige leerkrachten 
 verkeerdelijk gebruik gemaakt van de kleurcode in Smartschool wat betreft de aanduiding van toetsen 
 (rood), aankondiging toetsen (groen), huistaken (geel). 
 Een toets dient altijd eerst in de klas aangekondigd te worden vooraleer het op Smartschool wordt gezet. 
 De betreffende leerkrachten zullen gewezen worden op het gebruik van de juiste kleurcode. 

 Volgende ouderraad: donderdag 9 februari 2023 om 19u30. 
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