
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 

26 maart 2019 

 

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

Sima 

Korps: Sophie Deprouw, Koen De Meester 

Verontschuldigd: Musti, Sofie, Anick, Isabelle, Pierre 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.40 uur. 

 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Korte verwelkoming door onze voorzitter, vraag of iedereen akkoord is met het 

voorgaande verslag en geeft meteen het woord aan Sofie Deprouw. 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Ok. Kleine aanpassing dat Koen De Meester verontschuldigd was op vorige 

vergadering. 

 

3. Communicatie vanuit de school 

o Hulpvraag uit het korps: 

Het gebeurt veel te dikwijls dat er een doktersbriefje of afwezigheidsbriefje door 

de ouders wordt uitgeschreven wanneer de laatste dag nadert van het eindwerk 

bij de zesdejaars. Dit jaar was de deadline wel vroeger dan andere jaren, maar 

toch weten de leerlingen dit vanaf het begin van het schooljaar.  

Hierbij een oproep om de grote afwezigheid tegen te gaan, aangezien dit ook 

dagen van toetsen zijn, en toetsen overslaan is niet ok. 

 

o Inschrijving Brussen 

Inschrijving broers en zussen was tussen 13 en 27 februari; vanaf 15 maart 

waren de andere inschrijvingen.  

Het effect van ‘meld-je-aan’ is nog niet zichtbaar; 

Kris Smout wil graag een dossier samenstellen of er meer of minder gekampeerd 

wordt, … => de meeste mensen die kamperen duiden 1 school aan op het meld-

je-aan systeem. 

Er waren dit jaar 48 ‘brussen’ die werden ingeschreven. 
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o Infomoment 

Er was veel volk op de infodag. Heel veel positieve reacties; voldoende informatie; 

meer dan voldoende hulp door de ouderraad en ook leerlingen hebben geholpen. 

Sommige ouders waren te laat verwittigd dat de infodag vervroegd was; maar op 

deze dag werd permanentie gehouden door Pascale Billiau. Er werden nog een 50-

tal mensen ontvangen die dag. 

 

o Langdurige afwezigheden leerkrachten 

Voor mevrouw Boeckx werd vervanging gevonden; 

Voor mevrouw Lust helaas niet. Een leerkracht godsdienst vinden is blijkbaar niet 

evident. Er wordt melding gemaakt, vooral uit het 5de jaar, dat de zelfstudie 

moeilijke materie betreft. De kans is groot dat mevrouw Lust terug zal kunnen 

starten na de paasvakantie. 

 

o Klassenraden van het 5de jaar 

De klassenraden beraden over de studenten obv het aangroeirapport. Indien 

nodig zal er een mail verstuurd worden naar de ouders ipv een 

‘waarschuwingsbrief’; er zal vervolgens een mogelijkheid komen om een 

oudercontact te krijgen met de klastitularis.  

 

o Overleggen met leerlingeraad 

Bevraging gebeurt anoniem. 

 

o Complimentendag 

Georganiseerd door 5 humane in het kader van een project. Dit was een groot 

succes! Lof van alle kanten. 

 

4. Communicatie vanuit de ouderraad. 

Geen nieuws 

5. Evaluatie voorbije en toekomstige activiteiten 

Februari 2019 

- 23-02 infodag:  

grote opkomst; in het begin was het rustig; laatste shift wel druk. Maar voldoende 

hulp aanwezig. 

Maart 2019 

- 11.03 start wafelverkoop 

Loopt goed; laatste bestellingen nog mogelijk tot vrijdag (29.03);  
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Woensdag 3 april levering; 

De meeste bestellingen komen uit LS en KS! Heel weinig uit Humaniora. 

Opmerking door Koen dat leerlingenraad meer moet deelnemen in deze activiteit 

Het is tenslotte voor de leerlingen uit de humaniora waarvoor de opbrengst is! 

Qua communicatie is de smartschoolbrief niet voldoende. Het MOET anders, maar 

HOE???  

Koen de Meester legt kort de werking van mailingsysteem van Smartschool uit: 

Smartschool werd beveiligd – boomstructuur standaard uitgezet. 

De huidige stand van bestellingen: humaniora: 50 en LS + KS: 117. 

April 2019 

- 28.04 10-miles 

Nog maar weinig inschrijvingen. Vorig jaar kwam dit ook maar laat op gang. 

Mei 2019 

- 11.05 tuinfeest 

Volgende vergadering wordt ‘tuinfeestvergadering’. Laurent geeft al een korte 

bespreking en roept op tot hulp. 

14u Pulhof’runners’ komen binnengelopen; optredens starten om 16u tot 17.30u. 

Brainstormen om het volk te houden na de optredens… hoe? … 

 

6. Activiteiten doorheen het jaar 

Zie punt 5 

 

7. Financiële situatie ouderraad 

Inkomsten wafelverkoop tot op vandaag: 2.175 euro 

 

8. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

Over het algemene een positieve vooruitgang zichtbaar: meer fluohesjes rond de 

school 

Koen meldt ook dat er goed gecommuniceerd werd door de school met de brieven. 

Gemachtigde opzichters gezocht!! 

 

9. Projecten 

Sophie geeft een aantal voorstellen mee, gemaakt door Kris: 

- Pingpongtafel: cornilleau.com +/- 1.500 euro 

- Basketbalring 
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- Verplaatsbaar voetbaldoel 

=> we wachten nog op verdere offertes. 

 

10. Varia 

o Iris: data inzake de aangevraagde lezing: 

Dinsdag of donderdag?  

Mogelijke data nog beschikbaar: 8/10 – 10/10 – 19/11 of 26/11. 

Voorkeur gaat uit naar 8/10 of 10/10. Iris gaat dit zo doorgeven en datum 

vastleggen. 

 

o Cathy: PE-systeem: 

Hoe gaat dit in zijn werk? Er is een grote vraag naar informatie door de ouders in 

het 2de jaar. Vooral voor Nederlands. Wat moeten de kinderen kennen voor hun 

examen? Wel of niet leren? Kids komen met verwarde uitleg thuis wat ze al dan 

niet moeten kennen voor het examen. Sophie neemt dit mee naar het korps. 

 

o Sophie: is er reactie op cursus Leren Leren? 

Er is feedback van 1 leerling => was zeer tevreden. 

Nathalie deelt haar ervaring: 

Het waren 5 sessies van 2 uur, maar de 2 laatste lesuren is er niets 

gebeurd. Bespreking met de ouders kon iets discreter. De andere ouders 

konden gewoon alles meevolgen.  

De totale kostprijs bedroeg 160 euro. 

 

 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 22.10 uur. 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 23 april 2019 om 20.30  

vrijdag 14 juni 2019   


