
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 

17 september 2019 

 

 
Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Frans, Iris, Koen, Pierre, Sabine, Anick, Nathalie, 

Catherine 

Korps: Sophie De Prouw en Koen De Meester 

Verontschuldigd: Andy, Sima en Musti 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Koen heet iedereen welkom. Kan de vacature a.u.b. meegegeven worden in de klassen. 

Koen legt het doel van de ouderraad uit. Ondersteuning en brug tussen ouders, 

leerlingen en de school.  

Hoe gaat het er aan toe tijdens een vergadering? 

Geen privé-vragen over eigen kinderen, hiermee kan je terecht bij titularissen of directie; 

 

2. Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden 

Rondje voorstelling. 

 

3. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Ok  

 

4. Communicatie vanuit de school 

Stand van zaken leerlingenaantal: 629 lln. Dit is minder dan vorig jaar, vooral in de 

derde graad. Waar komt dit door? Hoe kunnen we het struikelen in het vijfde oplossen? 

 

Eerstejaars: 68 lln. van Pulhof LS. Is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, maar toch heeft 

de school het idee dat dit van meldje-aan hier ook voor zorgt. School probeert een 

dossier op te stellen: verhalen gevraagd! 

 

Eerste week: geen les gegeven, maar testing-moment en van daaruit klasverdeling en dit 

om een gezonde mix van lln. te creëren. De school zelf heeft hier weinig negatieve 

reacties gekregen. Voor de school was dit een mooi moment om de lln. te leren kennen. 

Testing is voor sommige lln. stressvol. Deze testing is opgelegd door de overheid en was 

vorig jaar ook zo. School kijkt of de stressfactor vermindert kan worden de komende 

jaren. 
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Hun eerste klas blijft de klas voor talentenuur, zodat de eerste contacten behouden blijft. 

Talentenuur: wat zijn de talenten van de kinderen? Engels, EHBO, techniek…… En daar 

zal een doorschuifsysteem inzitten en er is evaluatie  geen toetsing. Kan wel 

meegenomen worden om studiekeuze verder te bepalen. 

 

Bij STEM: remediering/differentiatie: 1 uur tot het eerste rapport: voor wiskunde/Frans: 

uitdaging of hulp. 

Moderne talen/wetenschappen: project van Engels/Frans en Wiskunde. Staat nog te 

gebeuren. 

 

Gaat er ook gedifferentieerd worden voor Wiskunde of Frans in de andere richtingen? 

Deze vakken zijn nu al parallel geroosterd, de leerlingen krijgen les in vier groepen. 

Wiskunde zou nu al zijn (klopt dit?), Frans nog niet. Les Nederlands doet dit binnen de 

eigen klas  1 uur coaching. Dit vanuit de ervaringen van vorig jaar. 

 

Het kan zijn dat het in een andere school anders georganiseerd wordt. Sommige keuzes 

kunnen niet gemaakt worden door de uren die beschikbaar zijn door het aantal 

leerlingen. Voor elke school is dit zoeken, ook voor onze school. Het blijft evalueren. 

 

Is het nodig om de testen de eerste week uit te voeren. 

Het is niet de bedoeling dat hier voor gestudeerd wordt! 

 

Eindejaarsreis gaat door: Italië Rome-reis met meneer Zeuts. 

Texel: brief gaat eind deze week mee. Prijs is hoger doordat de groep klein is. Er zullen 

donutacties gevoerd worden op school, maar als je verhalen hoort van mensen die 

moeite hebben met betalen  er is een sociaal fonds. 

 

Instagram-account: Leerkrachten die een account hebben op instagram en daar dingen 

posten die niet gepast zijn voor de leerlingen. Wat gaat de school doen als er klachten 

komen van ouders. 

School kan het account niet verbieden, maar is bereid om signalen hierover mee te 

nemen. 

 

Maandag komt de werkgroep oud-leerlingen samen en wordt de samenwerking i.v.m. de 

fuif besproken. 

 

Graadbegeleidsters? Wie zijn dit nu? 1e graad: Hans Luyckx 2e graad: Koen de meester 

3e graad Van Imschoot. 
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Dit is veranderd om als adjunct en coördinator meer tijd te geven voor het pedagogische 

luik. Algemeen Coördinator, Koen Van Agtmael. 

 

5. Communicatie vanuit de ouderraad. 

Geen. 

 

6. Activiteiten : evaluatie en vooruit kijken. 

Oktober 

10-10-19: infoavond: Typisch tieners: Iris en Sabine als trekker. 

Uitnodiging komt vrijdag op smartschool. 

Boodschappen op smartschool worden gecentraliseerd en op één dag verstuurd, om 

spammen te vermeiden. 

Zorgen voor kassa met geld: penningmeester. 

Ontmoetingsruimte: akoestiek is nu beter door de panelen. Er is ook een beamer 

aanwezig. HDMI-aansluiting. 

 

16-10-19: teachersday: officieel 5/10.  

Wie kan voor de speeltijd van 10 uur? 

November 

• vrij 15-11-18: Party Time: samen met de oudleerlingendag? 

Kan voor een win-winsituatie zorgen. Botaniek en ontmoetingsruimte: elk zijn ruimte, 

maar er kan aangesloten worden bij de fuif. 

Volgende vergadering meer. 

December: 

• 19-12-18: Kerstmoment 

Graag kerstsfeer in de school! 

Vanuit vorig jaar:  

 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. 

 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. 
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Verdere activiteiten door het jaar: 

• Wafeltjes en Paaseitjes: aanvang 2/3/2020 

• 10 miles: 28/4/2020 

Gaan we er nieuw leven in blazen? Of gaan we voor de run op het tuinfeest. 

• Tuinfeest: 9/5/2020 

Politie is vragende partij om van schoonverdiep tot schoon verdiep te lopen. Zal 

dit doorgaan? Welke keuze gaan we dan maken? 

Sabine kan de vergaderingen voor het tuinfeest niet meer volgen. Wie wel? 

Vragen aan Sima? 

Navragen bij de moslimgemeenschap wat wel kan. Eventueel Iftar-moment? Hoe 

laat kan dat? 

Koen vraagt de data van de vergaderingen na en eventueel kunnen we om de 

beurt gaan. 

Gaan we catering doen? Hoe lossen we het op met het aantal personen. 

 We doen de catering, maar gaan back to basics. 

Frieten moeten blijven. 

Voorstel: frieten en Hot Dog, de hele periode. Namiddag: pannenkoek en taart. 

Vanaf half vijf: wok starten of gaan we voor iets anders? 

7. Financiële situatie ouderraad. 

We staan er goed voor. Met de opbrengst van vorig jaar zijn er partytafels en 

pingpongtafels aangekocht. Deze worden volgende week woensdag in elkaar 

gezet. 

 

Vraag van de school: materiaal om positief bezig te zijn. Enkele leerkrachten 

hebben hiervoor aankopen gedaan. 

 

Indien pingpongtafels aanslaan, dan kan er meer voorzien worden. Vraag: zullen 

er competities georganiseerd worden of blijft het vrijblijvend spel? 

Ze worden door Leerlingen en werkmannen in elkaar gestoken. 
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8. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

Reglement eerste graad: advies om fluo-hesje te dragen. 

Verkeerscommissie gaat dit ondersteunen naar de 2de en 3de graad. 

Nieuwe Leden voor de verkeerscommissie zijn welkom. 

 Koen samenzitten met Kris Smout en Frederique i.v.m. de hesjes VSV. 

Iris stuurt filmpje door wat gelanceerd werd door Fractie van een seconde. 

Ieder idee is welkom! 

9. Projecten 

Verder werken aan de speelplaats. Inzetten op de sportieve kant. 

Schoolteam graag aanvullen! 

Eventueel fluohesje per leerling aankopen als Sinterklaascadeau? Rugzakfluo? (is reeds 

gebeurd en was geen succes)  

10. Varia/rondvraag 

Graag variapunten vooraf versturen zodat deze voorbereid kunnen worden, zowel door 

ons als door het schoolteam. 

Sabine: 

 Schoolbel in de nieuwbouw graag stiller. 

 Ventilatie op punt stellen  klas te warm, hoofdpijn, zuurstofgebrek. CO2-

meters?  vraag aan school om ons hiervan op de hoogte te houden. 

 Eindejaarsreis: hoe gaat het korps om met vrijheid van de leerlingen (wordt 

onderling besproken Sophie De Prouw-Sabine. 

Frans:  

 zijn er andere opties voor luchtventilatie? Project UA met bacteriën. 

 

Cathy:  

 koeken niet meer met koekenkaart. Steeds contant betalen (verkoop 

gestegen) 

 Vormselplanning: wanneer is de infoavond voor het eerste jaar? Wordt 

volgende week besproken en wordt doorgegeven. 

Iris:  

 Kalender graag vrijgeven in augustus opdat ouders ook sneller hun agenda’s 

kunnen plannen 

 

Isabelle:  

 Eindejaarsreis: wanneer horen we hier meer over? Over een maand ongeveer. 

 

Els:  

 London gaat door? Hangt ook van Brexit af. Eventueel zal er voor gast-

gezinnen gekozen worden. 
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Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 22.30 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 22 oktober om 20.30u 

dinsdag 12 november om 20.30u 

 

dinsdag 7 januari om 20.30 receptie met KS en LS 

 

 


