
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
5 februari 2019 

 
 

Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Frans, Iris, Koen, Laurent, Sabine, Isabelle, Nathalie, 

Pierre, Sima, Frans 

Korps: Kris Smout 

Verontschuldigd: Musti, Sofie. Andy en Anick 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Goedenavond iedereen en welkom op de eerste echte vergadering van 2019. 

Vanavond eerste aankomende activiteit bespreken en een grote hap directie. 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Ok. 

 

3. Communicatie vanuit de school 

o Ppt. Vernieuwde visie voor het SO (pedagogisch project):  

• Waar maken we als Pulhof het verschil en hoe kunnen we dit doortrekken naar 

de hervorming. 

• 5 kern-kwaliteiten als kapstok voor de profilering van de school: 

eigenaarschap (zelf verantwoordelijk), groeipad (waar staat de leerling nu en 

hoe gaan we deze een persoonlijk traject laten afleggen) 

uitdagend/kwalitatief,  wederzijds respect (is er al, maar nog versterken), 

zorgend en warm (doorgaan op wat er al is, goede relatie tussen leerlingen en 

leerkrachten), betrokken op de wereld (micro-meso-macro) 

• Kern-kwaliteiten werden vertaald naar een tekst. Vragen aan Directie.  

 OLV Pulhof laat je groeien. 

• Nu wordt een stappenplan uitgewerkt hoe we hier mee aan de slag gaan de 

komende vier jaar. Zo wordt het concreter. School is wel gebonden aan 

decretale grenzen. 

• Eerste toepassing: lessentabel 1ste jaar 2019-20: op basis van de katholieke 

koepel, met een eigen twist. Drie profielen: Latijn, MTWE en Stem Xpert. 27 

gemeenschappelijke uren en de rest differentiatie per profiel. Totaal 32 

lesuren. 
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• Gemeenschappelijk: Pulhof-uur (mens & maatschappij, door titularis, 

vaardigheden en attitudes, zoals bv leren leren, op snelheid van de groep), 

talent-uur (klasoverschreidend, moet nog invulling krijgen, per 6 weken een 

ander thema om zo te proeven van wat hen interesseert: Engels, EHBO, 

programmeren,…..Let op: staat nog niet vast op dit moment!, leren omgaan 

met elkaar, samenwerken), AV (geschiedenis, godsdienst, LO, muziek en 

beeld*), MT (Frans**, Nederlands**), STEM (Wiskunde**, techniek***, 

natuurwetenschappen***, aardrijkskunde***) 

• *= vroeger twee vakken, nu samen en elkaar aanvullend. 

**= hier kan gedifferentieerd worden. Groepen vormen a.d.h.v. de 

testresultaten tijdens de eerste test-week. Groepen worden los van het vak 

ingevuld, niet doorbrekend over de profielen heen, maar binnen het profiel. Dit 

om leerlingen te stimuleren en uitdaging te bieden. Kan ook door het jaar 

veranderen. Hoe evalueren? Dat wordt nog onderzocht. 

***= wetenschapsvakken worden wel apart gegeven, maar eventueel na het 

beëindigen van een thema, een gemeenschappelijk project in te lassen. We 

hopen dat in de toekomst in de opleiding onderwijs geen losse vakken 

aangeboden worden, maar bijvoorbeeld pakketten. (vb wetenschapspakket) 

• Pulhof is niet uniek. Andere scholen gaan er verder in, andere minder ver. 

• Cathy: lijkt meer aan te sluiten bij de manier van de lagere school momenteel. 

• Koen: is dit gestoeld op die manier van de lagere school. Goed idee, maar wat 

voor de toekomst? Ze weten vaak veel van weinig en weinig van veel. Er zijn 

ook teveel keuze? Dit lijkt goed voor de sterkeren, maar wat met degenen die 

minder mee kunnen of in de twilightzone zitten? 

• Kunnen de leerkrachten dit aan? Gebeurt nu nog te weinig. Als reactie komen 

hier verschillende verhalen naar boven. Persoonlijke groei gaat vaak goed, 

vaktechnische ondersteuning is soms minder. 

• Sima: krijgen de leerkrachten hier begeleiding in?  

ZEKER! Nu zijn we er al mee bezig, o.a. door het lerarenplatform. 

• STEM Xpert: 4 uur STEM, 1 uur Xplore (Frans of wiskunde: als uitdaging of 

ondersteuning, door de leerling te kiezen) 

• MTWE: 2 Pulhof-uren (ipv 1), 1 uur ICT, Xplore ( 1 Nederlands, 1 Frans en 1 

wiskunde: spelenderwijs) 

• Latijn: 1 ICT, 4 uur Latijn 

• Lestabellen voor het tweede jaar zijn nog niet bekend. 

• Economie-wetenschappen dooft uit. 

• LOP-gebied (district Antwerpen) : kunnen niet kiezen, moet samen beslist 

worden. Uit de stemming op het AV van 14/1 is besloten verplicht met MJA te 

werken, digitaal. Pulhof heeft tegen gestemd. 
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• MJA tijdslijn:  

Brussen: 13/2/19 om 9.30 en 27/02/19 om 17 uur. (broers & zussen) 

Aanmelden: 15/3/19 en 5/4/19  

Inschrijven: vanaf 10/5/19 om 9.30 en 4/6/19 om 17 uur. 

• Kris Smout legt systeem van loting uit. 

• Koen: kunnen we als OR iets doen? Hoe zit het met de vertegenwoordiging 

van de ouders in het AV. Nu is het o.a. VCOC waar we geen lid meer van zijn. 

• Je mag dissident zijn, maar dat kan financiële gevolgen hebben. 

• OR mag zeker een rol spelen op de inschrijfdagen: koffie en cake. Goed 

onthaal blijft belangrijk. 

• Hoe kunnen we als OR promotie maken voor de school? Als ambassadeur in de 

media? Vb. Rond het milieu? 

• Infodag: zaterdag 23/2/19 in de namiddag. Wat kunnen we als OR doen op 

deze namiddag? Aanspreekpunt in de Botanique. Schort en naam en kleine 

ontmoetingstafel. (Els, Frans, Sabine, Isabelle, Emmanuelle, Anick, Nathalie, 

Iris). Ideeën eens bekijken, spuien,…… vb. De tasjes met Pulhof op. 

Postkaarten bij de quiz LS. Kaarten ook digitaal? 

• Infomoment LS Pulhof: nu donderdag. Moet er ook iemand van de OR 

aanwezig zijn? Pascale Biliau geeft er uitleg. 

• Wil je postkaarten sturen naar bekenden? Je kan deze verkrijgen via de 

school, inclusief postzegel, dus vraag ze zeker! 

• Affiches: algemeen: opgehangen worden, eventueel met strook met 

inschrijfdatum. 

• Inschrijfdatum duidelijker op website LS en SO. 

• De lessentabellen zullen z.s.m. op de website gezet worden. 

• Wandel door de school…… via googlemaps. 

 

4. Communicatie vanuit de ouderraad. 

- 
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5. Activiteiten : evaluatie en vooruit kijken. 

November 

o 23-11-18: Party Time: Als we het nog eens doen in 2019… combineren 

met oudleerlingenavond. Kris, gaat dit doornemen met het team van de 

oudleerlingenavond. Opbrengst 1000 euro, als we de 30 glazen terug 

krijgen van school.  

Volgend jaar:  meer promoten 

 eventueel combineren met de oudleerlingenavond. De 

school heeft hier reeds enthousiast op gereageerd. Voor hen 

is het vaak moeilijk om netjes af te sluiten en met deze 

optie, kunnen de mensen gewoon doorschuiven richting fuif. 

Brouwer was duur. Volgend jaar gewoon Albo en afstemmen met School 

December: 

• 20-12-18:Kerstmoment 

• gezellig, maar veel mensen snellen voorbij 

• kerstmoment blijft belangrijk. Sfeer in de school ontbreekt. Gangen zijn 

kaal en leeg. Zou anders kunnen/moeten. 

• Winst: ongeveer 200 euro 

• We waren te laat met opstellen. Blijkbaar oudercontact vanaf 16.30 ipv 17 

uur. Volgend jaar beter communiceren. 

• Soep promoten bij inschrijven oudercontact. Mensen die van hun werk 

komen, zullen makkelijker een beker soep drinken voor ze naar de 

leerkracht gaan dan een ander drankje. Meteen is ook de eerste honger 

gestild. 

Januari: 

• 8-1-19 Nieuwjaarsreceptie KS/LS/MS 

Enkel positieve reacties. 

• Info-avond ouders: Leren Leren 15-01-2019 

Groot succes/ Botanique was te klein. 70tal leerlingen hebben ingeschreven. 

Goed en enthousiast gebracht. Nu nog kijken wat de feedback van de leerlingen 

zal zijn. 

Hopelijk vanaf volgend jaar in het Pulhofuur. Wat met de leerlingen van 2-6e, voor 

wie het niet in het algemeen pakket zit. 
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6. Activiteiten doorheen het jaar 

• Wafeltjes en paaseitjes: aanvang 11/3/19 

Zelfde leverancier van vorig jaar. Brief is opgemaakt en wordt meegegeven na 

de krokusvakantie. Team moet dan verder onderling overleggen ivm de 

taakverdeling. 

Team: Sofie, Sima, Pierre en Els. Trekker: Koen. 

Verdeling in de zakjes: 3 april 2019. 

Verdelen aan de leerlingen: 4 april 2019. 

Enkel digitaal te bestellen. 

Sofie zorgt voor de mails met vraag om betaling. 

• Vergeet de soeppakketten en de quiz van de LS niet!!! 

• 10miles 28/4/19 : brief wordt deze week meegegeven. 

• Tuinfeest 11/5/19: wordt naar volgende vergadering overgeplaatst en de 

werkgroep doet de rest. Cateringteam komt nog samen en 26/3 wordt alles 

gebriefd. Tuinfeestwerkgroep op 20/3/19. Koen stemt af met Musti. 

 

7. Financiële situatie ouderraad 

Nog steeds positief. 1000 euro fuif en 200 euro kerst en -200 euro 

nieuwjaarsreceptie. 

 

8. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

 actie checken lichten fietsen 

Onaangekondigd. Ingangen afgezet. 17% niet in orde. Succes!!!! Heeft wel effect gehad. 

Niet in orde? Briefje mee. Geen nacontrole. 

Fluojasjes en helmen: in schoolreglement voor eerste graad; Ook als je niet gaat 

beboeten. 

Gedrag? Ook niet vergeten. Schieten de Leysenstraat in vanop de overgang trambaan 

Grotesteenweg. Als er een extra gemachtigd opzichter is, komt die aan de overgang van 

de Grotesteenweg te staan. 

Grotesteenweg…… duidelijke fluo-afbakening plaatsen. Rijdt veilig in de buurt van een 

school. Niet alleen de snelheid, maar wees attent op de kinderen. 

9. Projecten 

Speeltuigen voor de speelplaats: offertes school.  

Graag aangeven wat we kunnen sponsoren, zodat het op de brief gemeld kunnen 

worden. Pingpongtafels. Bedoeling dat ze in de buurt van de sporthal komen. 
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10. Varia 

o Nutteloos laten afprinten van werkjes – Iris 

Bij het maken van een taak. Uploaden + afprinten. Cursus + powerpoint verplicht 

afprinten (en gesanctioneerd worden als ze het thuis niet afprinten). 

Kris Smout neemt dit mee naar het team. 

o Turnuniform in de winter – Sabine 

Zeker in de koude turnzaal. 

Leggings zijn niet meer te verkrijgen. M en S zijn niet meer aanwezig en er zal 

niet opnieuw besteld te worden. Kris kijkt dit na. Tijdje eigen legging mogen 

dragen, maar nu niet meer. Waar zijn ze te koop? Receptie. 

Kris Smout neemt dit mee naar het team. 

o Chrysostomos: communicatie naar de ouders toe – Sofie 

Communicatie was er niet naar de ouders toe in de weg ernaartoe. 

Show: opbrengst is voor de eindejaarsreis. 

Dit jaar goed verlopen. Kleine uitschuivers, maar die leerlingen worden er op 

aangesproken. 

o Cathy:  

• Infodag Pulhof: exacte datum 23/2/19 

• OR op infodag? Zie communicatie school. 

• Meld je aan? Zie communicatie school. 

• Nieuw aanbod richtingen schooljaar 2019-20 

Emmanuelle: infodag 7/2 voor de ouders van de zesde 

Zie communicatie school. 

• Boekenfonds Standaard boekhandel vs iddink. 

Kris Smout heeft Iddink met enkele feiten geconfronteerd.  

Er is wel een contract, waar we niet zomaar vanaf kunnen. 

Opvolging als het fout gaat is niet goed. Dit wordt opgevolgd door de school. 

School kan er niet onderuit. Maar je mag wel ergens anders kopen. 

Boekenlijst alleen via Iddink momenteel. Zou ook op een andere manier 

bekomen moeten worden. Online bijvoorbeeld op de website. Als je de 

boekenlijst maar op een normale manier kan krijgen. 

• Sponsoring laptops : 60-80 beschikbaar: met een beetje werk aan. Meester 

Wim (ICT LS) heeft er één gekregen om in te schatten hoeveel werk het is. 

Interesse is er vanuit de school? Laten zo snel mogelijk iets weten als school. 

Frans: Steunpunt ……navragen bij Frans kunnen daar als opleiding gemaakt 

worden. Wim en Koen de Meester nemen contact met elkaar op? Graag. Kris 

Smout neemt ook contact op met Wim. 
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11. Rondvraag 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 23.15 uur. 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 26 maart 2019 om 20.30u 

dinsdag 23 april 2019 om 20.30; waarschijnlijk schuiven naar dinsdag 7 mei 

vrijdag 14 juni 2019   


