
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
22 oktober 2018 

 
 

Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Frans, Iris, Koen, Laurent, Rajaa, Sabine, Sima, 

Sofie, Anick, Andy 

Korps: Sophie De Prauw, Ingrid De Clercq, Koen De Meester 

Verontschuldigd: Musti 

Afwezig: Isabelle V. 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

Agendapunten: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Andy stelt zich voor en we doen een voorstellingsrondje.  

Frans vraagt de vergadering niet zo lang te laten duren als de vorige, omwille van de 

concentratie (ontbreken van) op het einde van een lange vergadering. Koen geeft aan 

dat dit de vorige keer noodzakelijk en goed was owv overlopen volledige agenda en 

belangrijk onderwerp (laatste 100 dagen) maar dat we dit wel proberen te vermijden. 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Opmerking Ingrid: denkavond: gespreksrondes van 15 minuten, niet 5 minuten. 

Sabine vond de manier waarop goed en een fantstisch idee en uitvoering. 

 

3. Communicatie vanuit de school 

o De zesdes hebben deelgenomen aan een discussieronde van Het Paleis: 
verrijkend. Leerlingen en leerkrachten enthousiast  
Sofie: aantal leerlingen seminarie wiskunde niet mee geweest.  keuze 
leerkracht. 

o Uitstappen vierdes verliepen zeer goed. Ivm drankgebruik is contact opgenomen 
met de betrokken ouders. Wat doen we naar de vijfdejaars toe om dit bij hun 
uitstap te vermeiden? Wordt in het corps besproken. 
Koen: Wie werd bevraagd? Leerkrachten en leerlingen. 

o Denkavond: sorry voor de late communicatie.  
Wel verschillende mensen (oudll, ouders,…) Werd in de namiddag voorbereid met 
de leerlingen 
Nu wordt dit in een visietekst gegoten en deze zal teruggekoppeld worden: eerst 

naar het corps. Koen: vertel in de communicatie het verhaal erachter. Goede 

uitleg vooraf. 

Teachersday: dankjewel!!!! Ook leuk dat jullie aan het secretariaat gedacht 

hebben. 

Koen: Ouderdag en teachersdag: eerder communiceren.  
o Dag van de ouder: 16 mensen, maar wel erg enthousiast. 

Koen: Hoe gaat het in zijn werk? Afhankelijk van de leerkracht. Je hoeft niet bang 
te zijn alleen te zijn. Volgend jaar samen laten lopen met Teachersday en goed 
vooraf inplannen 

o Talentenonderzoek in het eerste jaar is opnieuw opgepakt. Dit is het tweede jaar. 
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KULeuven organiseert dit. Onderzoek duurt twee jaar. Nog geen resultaten 
bekend. 

o Preventie rond drugs. Verschillende stadia. Meneer Smout is in het vijfde  jaar 
geweest, zesde moet nog. 
Dealen= verwijderd worden van school, gebruik: in overleg met de ouders. 
Jan/februari: preventiedag.  
Contact met psycholoog die de school gaat begeleiden.  
Koen: kom je in aanraking met deze problematiek? Ga naar klasleraar/school  
niet op de OR! Privacy!  
School heft contact met politie, maar de politie komt niet meer in de school. 
Vraag Sofie: eenmaal gestraft? Nee leerling kan vaker gestraft worden: 
schoolschorsing en juridisch. 

o Welke toestellen voor de speelplaats? Antwoord: besproken met meneer Smout.  
Opsommen ligt moeilijk. Het gaat om een totaalpakket  veiligheid: gekeurde 
toestellen. Het pakket is gemaakt  specifiek niet dat kan je specifiek betalen…..  
voetbalgoals, basketpaal, belijning velden, tumblingbars, duikelstang, 
pingpongtafel (vast) (palletten brengen de lln mee)  
Koen: we hebben een aparte rekening: de offerte die jullie willen, die bestelt de 
OR. Zo krijgt de school een schenking in natura. Interessanter. 

o Goede doel: Warmste week van StuBru. School doet mee 
o Opbrengst eerst volgende Pluriformdag gaat naar ons Plankind. 
o 16 november oudleerlingenavond 
o Fuif: 23 november : datumwijziging. Save de date-mai-  even afwachten tot de 

affiche er is. Zsm.  
Vrijdag mee? Donderdag op school. Anick regelt dit tegen donderdag.  
Sturen naar Pascale en Sofie. Vrijdag naar ouders en leerkrachten via 
mail/whatsapp  
Graag ook naar Koen de Meester ivm de website. 
 

4. Communicatie vanuit de ouderraad. 

Geen. 

5. Activiteiten : evaluatie en vooruit kijken. 

Oktober 

18-10-2018: Teachersday:  

Sofie: goed verlopen. Zelf ophalen ipv laten leveren. Goede afspraken maken ivm warm 

maken, ……. Zeker aankloppen bij Natalie ivm sponsoring fuif. 

n’een dikke merci Sofie 

18-10-2018: dag van de ouder 

Nathalie was er. Tof! Graag bij de eigen dochter/zoon. Organisatorisch mogelijk? 

samen laten doorgaan met Teachersday 

November 

• 23-11-18: Party Time: 

Rajaa 

 datum is gewijzigd, ten goede! Op zaterdag volleytornooi.  praktisch graag hulp die 

vrijdagavond, opbouw en afbraak. 

 in de Botanik.  Makkelijk op te ruimen, in te richten, grote gang voor lounge en 

jassen. 

 Brouwer (inclusief glazen)/ wijn  is geregeld, net als de dj. 

 sponsoring Le Blue/ Buermans pistoletjes voor laat op de avond. Eventueel 
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tapasbordjes omwille van de opbrengst. 

 Graag reclame maken bij andere ouders en kennissen. 

 VVK 10 euro, aan de deur 15 euro. 

 Joris Roeben werkt achter de schermen. Hij regelt de website. Koen sponsor website. 

Inschrijven via de website. Zo kan je ook zien wie inschrijft.  

Graag de link ook op de website zetten.  

Koen De Meester heeft de website aangepast  pagina van de ouderraad. Waarvoor heel 

veel dank! Kan er een flash komen op de pagina?  

Sofie: Graag een replay-email met bevestiging en betaalgegevens sturen aan wie 

inschrijft. doorgeven aan Joris 

 idee van een groepje om de fuif op te starten. Als je iemand kent geef maar door. 

We hebben er wel weinig budget voor ;) Is geen must. Als het er is leuk, anders we 

hebben een goede dj. 

 ouders en leerkrachten, niet de leerlingen.  duidelijk op de affiche! 20+ 

 praktisch komt later per mail + er is een vergadering de week er voor. 

 wie kan niet aanwezig zijn? Sofie, Sima twijfelt,  

 opruim moet ‘s avonds. 3 uur sluiting  dj klaar. 

 Opbouw: 17 uur 

 Emmanuelle: versieren: welke materialen mogen niet? Geen kaarsen, geen open vuur. 

Oplijsten versiersels en even overleggen met de preventive-adviseur. 

 tips,….. altijd welkom bij Raaja of Els. 

 zetels van de leraarskamer: mogen we die gebruiken voor onze loungehoek? Koen de 

Meester. Ja dat kan maar is wel beperkt. 

 Team studenten voor de bar en de parking. 

 deuren open om 21 uur. 

 actie voor mensen die tussen 21 en 22 uur komen? 

December: 

• 20-12-2018: Kerstmoment 

 later opnieuw op de agenda. Wel maar één soort soep ivm de overschot vorig jaar. 

 Koen: kunnen er ook een paar mensen van de school aanwezig zijn? Ook als 

ondersteuning voor mensen die nog met een vraag zitten. Spreekt ouders ook aan om 

binnen te komen. 

Verdere activiteiten door het jaar: 

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

 

NIEUW! gezamenlijke vergadering met lagere en kleuterschool 8 januari: 

nieuwjaarsreceptie 

Sofie : graag doorgeven van de acties in KS en LS. Weten we nu niets van. 

Koen: overloopt de acties: KS: brownies en pralines, LS soeppaketten +  

• Wafeltjes en Paaseitjes: aanvang 11-03-2019 

• 10 miles: 28-04-2019 

Koen: Pulhof voluit… 150 deelnemers. Hopelijk dit jaar weer een groter succes. 

Tshirts mogen die nu wel of niet? Onduidelijk. Directie neemt dit op met de vakgroep LO 

• Tuinfeest: 11-05-2019 
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 Laurent: er is nog een vergadering geweest.  

 Geen dj meer (te duur en brengt weinig op), misschien weer Free podium.  

 Verder weinig verandering.  

 SO doet weer de catering. Wok is een groter success. Wie gaat het doen? 

Voorbereiden is in orde, maar wie bakt? Musti heft Ramadan. Frans is kandidaat. 

 denk er aan: Veel ouders doen mee aan de Ramadan? 

 meeneemafdeling voor ouders in de Ramadan? 

 voor de wok laten intekenen vooraf? Niet voor gedurende de dag, maar bijvoorbeeld 

voor wie na 18 uur nog wat wilt. 

6. Financiële situatie ouderraad 

Enkel de kosten van de teachersday zijn van de rekening geaan. Verder geen 

veranderingen. 

 

7. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

 verkeer aan de ingang van de Floraliënlaan gaat waarschijnlijk in november 

veranderen. Floraliënlaan is dan niet meer toegankelijk, alleen voor voetgangers.  

Wordt nog gecommuniceerd door de directie naar ouders en leerlingen toe.  

Verkeersteam en directie zijn er mee bezig.  

Enkelen volgen de opleiding gemachtigd opzichter. Guy gaat stoppen als opzichter om 

gezondheidsredenen. We zoeken dus naar oplossingen en gemachtigde opzichters. We 

zullen echt mensen nodig hebben! 

 SO: fietsenkeuring. Graveerder komt nu donderdag. 

 hesjes en helmen-actie! Kan dit in het reglement van SO? Controle en sanctionering is 

moeilijk. Directie vindt sensibiliseren belangrijker.  

Overstap van LS naar SO: we moeten geen hesje meer? Bij LS werkt het wel.  Misschien 

nu beginnen bij de eerste graad. Het afleren is een spijtige zaak. En op die manier 

evolueren naar de hogere graden. Directie neemt dit mee.  

Frans vraagt zich af of de kinderen daar via het reglement moeten toe gedwongen 

worden. Is dat niet te taak van de wetgeving? 

VCOV:  

 lid blijven? Nee. 

8. Projecten 

Speelplaats: reeds besproken (punt 3) 

 

9. Varia 

Kunstveiling organiseren samen LS – is nog een idee. Koen heeft een mail gekregen 

van Matthias ? = initiatiefnemer. Koen leest voor. Expositie kunst door kinderen en 

kunstenaars voor ieders portemonnee. 

Sofie: kunstenaar in de klas en dan de klas maakt het werk na en dan hangt het 

naast elkaar? Leuk idee! Maar dat bedoelt hij niet in de mail. 

Sima vertelt eigen ervaring: sluit meer aan bij idee van Sofie. 

Koen: leerlingen SO ook laten deelnemen? 

Sabine: moeten we dit niet bevragen naar de leerkrachten van de creatieve vakken. 

Kans op grotere opbrengst! Moet het met LS en SO samen?  Zien de leerkrachten dit 
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wel zitten. 

Is niet iets wat je zomaar even doet. Organisatie duurt wel. Volgend schooljaar? Dit 

jaar is de agenda wel vol. 

Koen: louter een expositie in de school. Andere kunstenaars die hier exposeren en wij 

krijgen 10%. Geen enthousiasme voor. 

Frans: we moeten ook letten op kwaliteit van de kunstwerken. 

Besluit: We onthouden het voor een eventuele actie volgend jaar. 

 

10. Rondvraag 

o Sabine: wie vervangt Sofie in de schoolraad? Emmanuelle wil dit wel graag doen. 

Ze was aanwezig op de vorige schoolraad. Volgende vergadering van de 

schoolraad gaat door op 14/2/19 

Punten:  

 Volgend jaar veranderingen in uniform. Verschil tussen jongens en meisjes 
gaat weg, meer unisex. BV. Lengte haar voor de jongens. Blijkbaar is de 
genderneutraliteit voor de leerlingen erg belangrijk. Schooljaar 2019 

 Aanmeldingen volgend jaar.  
 Kapel. 
 Lestijdentabel 
 Wetenschappen - economie zal uitdoven: wetgever vergeten meenemen?!! 

o Sofie: eindejaarsreis. Nog steeds geen concrete informatie, maar je moet je 
binden voor 970 euro en je weet niet wat je krijgt. Wat is het programma? Heel 
summier in de klas. Veel afzeggingen. Leerlingen haken af. Programma hoeft niet 
vast te staan, maar je wil wel iets….. Wat is er inbegrepen,…..  
Momenteel is het vliegtuig de stoorzender. Directie neemt dit op. 

o Cathy:  
• Infodag nog niet bekend? 

Antwoord directie: eindtermen staan nog niet vast. Moet nog in het parlement 
besproken worden. Februari. Daarna moet de school handboeken zoeken en 
beslissingen nemen. 

• Kunnen we als school ook aan crowdfunding doen? – was op ATV. Eventueel 
als alternatief pad voor de vele verkoopacties. Misschien nuttig om er al eens 
over nadenken hoe dat moet, wil de school dat, kan dat,……  
Sabine kent de school en kan eventueel informatie aan de directie vragen. 
Frans plaatst de bedenking bij financiering voor schoolspullen door ouders, 
terwijl de overheid geld moet voorzien hiervoor. Ook bij een bal heb je je bal, 
bij wafels, krijg je je wafels,….  
Cathy brengt dit puur als informatie.  
Sofie vraagt zich af of dat fiscaal aftrekbaar is.  
Koen: eigenlijk is de vrije bijdrage al crowfunding. 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten om 

22.17 uur. 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 13 november om 20.30u 

dinsdag 8 januari om 20.30 receptie met KS en LS 

 

 

 


