
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
22 oktober 2019 

 
 

Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Grietje, Iris, Koen, Pierre, Sabine, Nathalie, 

Catherine, Sima, Jean, Filip 

Korps: Sophie Deprouw  

Verontschuldigd: Andy, Anick, Isabelle en Musti 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.40 uur. 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Koen heet iedereen welkom. Tevens heten we een warm welkom aan onze nieuwe leden 

Jean, Filip en Grietje (niet nieuw maar top dat ze er terug bij is. Kort stelt ieder zich nog 

even voor. Er wordt uitgelegd waarvoor we staan, wat we doen. 

O.a. de laatste aanschaf waren 2 pingpongtafels voor op de speelplaats. De eerste wordt 

al stevig gebruikt. De tweede wordt woensdag in elkaar gestoken. Andere aankopen die 

reeds gebeurde zijn 10 hoge partytafels, schorten, … 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Ok  

 

3. Communicatie vanuit de school 

Sophie neemt het woord. 

- Eerst en vooral dank aan onze ouderraad vanwege het ganse lerarenteam voor de 

aangename traktatie op teachersday. Dit was na de klassenraad zéér welkom! Vooral de 

druiven waren super lekker. 

 

- de voorbije meerdaagse uitstappen van het 4de jaar waren zeer goed verlopen. 4 Eco 

was naar Brussel geweest en mochten zelfs in de kluis van de Nationale Bank omdat ze 

zich zo voorbeeldig gedroegen. De leerkrachten kwamen allen ontspannen terug.   

 

- de leerlingenraad heeft zich geëngageerd voor rodeneuzendag. Met o.a.  een actie van 

450 cupcakes te verkopen is hun doel om het geld voor Rode Neuzen te gebruiken of te 

investeren op school. Zij vinden dat er nood is aan een stille en/of prikkelarme ruimte. 

 

- pedagogische studiedag: deze ging over het zorgbeleid, meer het ‘vierladen model’ : 

conflict -> dialoog -> herstelgericht werken. Trachten wegwerken van het opbod van 
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sancties. Een sanctie wordt al gauw een dubbele sanctie, … hoe kan dit weggewerkt 

worden. 

Ze willen een testing doen bij de OR en bij de leerlingeraad, er zal een vragenlijst 

rondgaan. 

 

-begeleiding van hoogbegaafden, momenteel zijn er 3 uren toegewezen. Dit is 

onvoldoende. Er gebeurt coaching van de leerkrachten zelf. 

Tijdens de middag werden de kinderen uitgenodigd voor kennismaking. 

2 HB-coaches zijn tussenschakel tussen leerlingen en leerkracht.  

Dit staat in de beginfase: alle opmerkingen zijn welkom. Dit is ook volledig vrijwillig voor 

de kinderen. 

 

- 15 november is het oud leerlingenavond. 

 

- als laatste, zoals reeds besproken, zijn de pingpongtafels in gebruik, en is dit wel een 

succes. 

 

- terug even over de stille ruimte. De sacristie zou eventueel een mogelijke locatie 

kunnen zijn.  

  

4. Communicatie vanuit de ouderraad. 

Koen neemt het woord. Hij merkt op dat de communicatie beter kan tussen de 3 

ouderraden KS – LS en SO. Wordt aan gewerkt en de NJ receptie zal hierbij helpen (07-

01/2020) 

 

5. Activiteiten : evaluatie en vooruit kijken. 

Oktober 

10-10-19: infoavond: Typisch tieners  

Een dikke dankjewel aan Iris voor de perfecte organisatie. 

-> Succesvol: 61 aanwezigen, waarvan 7 extern van buiten de school. 

-> thema was top!  

-> ruimte was goed; micro ontbrak maar het geluid was goed => voorstel om een micro 

aan te kopen via school of via OR. 

-> in samenwerking met de gezinsbond; 

-> spreker is Sarah Van Gijzeghem. Ze heeft onlangs een 2de boek uitgebracht: ‘digitaal 

ontmaagd’. Interessant als onderwerp volgend jaar? Voorstel wordt gedaan. Eventueel de 

2de week van oktober? Liever een week later, want valt anders samen met de uitstappen 

van de 4de jaars… 

-> voorstel voor volgend jaar: water voorzien. 
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16-10-19: teachersday: officieel 5/10.  

Goed verlopen. Aankopen gedaan door Emmanuelle en Koen. Alles klaargezet  bij de 

leerkrachten door Sabine, Emmanuelle en Els. De leerkrachten waren zeer dankbaar. 

Alles perfect verlopen.  

De vraag wordt gesteld of er ook een dag van de ouder komt zoals vorig jaar? Antwoord 

van Sophie Deprouw: voorlopig niet, misschien op een andere manier mogelijk? Sophie 

neemt dit verder op met het lerarenkorps. 

November 

• vrij 15-11-18: Party Time: After Week party 

Uitnodiging OR was geen goede titel op Smartschool. Graag reclame maken op de 

website van de school.  

- Posters? -> een tiental ophangen voor zichtbaarheid tijdens het oudercontact; 

- drank: OK ;  

- DJ: OK ;  

- Sponsoring? -> nogmaals een oproep 

Wanneer einde van fuif: max. TOT 2u. 

 

December: 

• 19-12-18: Kerstmoment 

Nogmaals oproep naar kerstsfeer.  

Voorbereiding moet ten laatste klaar zijn om 16u / 16.30u. 

Start rond 15.30u -> een warme oproep wie kan?   

 

Verdere activiteiten door het jaar: 

• Wafeltjes en Paaseitjes: aanvang 2/3/2020 

De levering van de wafeltjes gebeurt door Bani. De vraag is, kunnen we dit opentrekken?  

Korte brainstorming wat ander mogelijkheden kunnen zijn. Peperkoek ? andere acties 

voorgaande jaren? … Koen brengt (misschien) volgende vergadering peperkoekenbrood-

pudding mee ���� 

• 10 miles: 28/4/2020 

Komt in het vaarwater van de Pulhof-run. Niet meer organiseren? De Pulhofrun zoals 2 

jaar geleden van schoon verdiep naar schoon verdiep was een geweldig succes. Dit jaar 

weer mogelijk? Dus OR geen deelname aan 10 Miles 

• Tuinfeest: 9/5/2020 
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Een korte uitleg aan de nieuwe leden wat wij zoal doen als OR Secundair. Namelijk de 

catering. De eerste cateringvergadering zal doorgaan op 2 december om 20u chez Koen. 

Diegene die willen aansluiten zijn van harte welkom.  

 

7. Financiële situatie ouderraad. 

Er zijn 603 ouders die de vrije bijdrage hebben betaald. Deze bijdrage wordt gestort op 

de OR-rekening. 

Het verschil tussen de OR-rekening en de FV-rekening. Wat houdt dit in? 

- OR-rekening => Om het geld van deze rekening te kunnen gebruiken dient men 

officieel met offertes te werken.  

- FV-rekening => hiermee kunnen wij als ouderraad vrij mee werken. Eigen keuze aan 

schenkingen. 

 

8. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

Einde volgende maand stoppen de werken aan de Floraliënlaan. Wegen en verkeer neemt 

over na de grote vakantie. 

De schoolpoort zal vanaf dan terug opengaan. 

 

Het wordt terug snel donker. Na de herfstvakantie gaat er terug een actie van start. 

Sensibilisering -> is de fiets niet in orde, zal zijn of haar naam genoteerd worden. 

9. Projecten 

Pingpong. De kids brengen hun eigen pingpong palletjes mee. Eventueel starten met een 

klassencompetitie? 

10. Varia/rondvraag 

Grietje: “Wat met de lln die met toestemming buiten mogen en het is rot-weer? Mogen 

ze dan binnen lunchen of moeten ze dan ook buiten?” 

In principe zijn ze - indien er zich een probleem voordoet zoals brand – niet verzekerd. 

Maar er wordt toegelaten dat ze blijven in de Botanik. Gsm-gebruik is ook toegelaten op 

dat moment.  

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 22.15u 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 19 november om 20.30u 

dinsdag 7 januari om 20.30 receptie met KS en LS 


