
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
26 januari 2021 

 
 
Aanwezig: Emmanuelle, Koen, Catherine, Cathy, Jean, Sabine, Jurgen, Els, Nathalie 

Korps: Kris Smout, Sophie Deprouw, Joris Weyts, Koen Van Agtmael, Koen de Meester, 
Anne Van Imschoot 

Verontschuldigd: Grietje, Pierre, Iris, Samira, Hakima, Bouchra 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

 
Agendapunten: 
 
1. Verwelkoming door de voorzitters 

Verwelkoming door Emmanuelle bij de 3de digitale vergadering, met een glaasje om op 
het nieuwe jaar te klinken. 
 
Emmanuelle geeft meteen het woord aan Kris Smout. 
 

2. Digitaal project school 
Laptop@Pulhof. Kris licht dit nieuwe project toe met een PowerPointpresentatie.  
 
Waarom?  
Behoefte bij enerzijds leerkrachten en anderzijds bij leerlingen. Door Corona is deze 
behoefte ook versterkt. Voorbereiding op de digitale maatschappij. 
Doel is om de leerlingen te motiveren. Het sluit ook aan aan de leefwereld van de 
leerlingen. 
Momenteel zijn er een 100tal laptops op school, maar zijn toch beperkt tot het inzetten. 
Duidelijk kiezen voor een uniformiteit in de aanpak naar de leerlingen toe.  
Computer moet een aanvulling worden op pen en papier. Notities, agenda, cursussen 
blijven. De lessen worden niet 100% digitaal. Computer wordt een hulmiddel. 
 
Handboeken, leerboeken zullen mogelijks verminderd worden: op zoek naar een 
kostenbesparing, naar digitale methodes voor bv de atlassen, bijbel, rekenmachine, 
invulboeken, …  
 
Opstart zal stapsgewijs gebeuren.  
 
Koen Van Agtmael ligt het ‘SAMR-model’ toe. Gefaseerd model, vergeleken met koffie: 
 
Leerkrachten zullen starten met het kritisch bekijken hoe we de laptop kunnen 
gebruiken in de klas. Niet alleen als informatiebron. 
- S: Substitution : zwarte koffie – veel energie : leerstofpakketten via laptoppaketten 
aanbieden. Ipv op papier documenten voorzien, aanbieden in een worddocument; 
- A: Augmentation : zwarte koffie met wat melk: iets meer body. Uitdiepen; niet alleen 
verpakking, inhoudelijk traject veranderen; 
M: Modification: koffie met melk en Caramel als topping:  ICT aanpassen dat je effectief 
leerwinst mee kan bereiken. Niet alleen vervangen van lesmiddelen naar ICT, maar 
verhoogd inzetten.  
R: Redefinition : koffie met melk, caramel en slagroom.  Doel is:  heruitvinden van de 
lespraktijk. ICT gebruiken als basis voor de lessen. 
 



2 
 

Zal even tijd vragen om dit te bereiken. Transitie van een komende 2 à 3 jaar. Proberen 
iedereen er in mee te trekken. Doel is dus om van een klassieke lespraktijk over te 
stappen naar een digitale lespraktijk. 
 
Wat betekent dit concreet? 
Persoonlijke laptop voor elke leerling in de klas. 
Starten naar volgend schooljaar toe met het 1ste, 3de en 4de jaar. 
In het 3de jaar wordt een nieuwe aanpak, een nieuw leerplan opgesteld, en het is de 
bedoeling om de laptop hierbij mee te integreren. 
 
Keuze voor ‘middenklasser’ als laptop.  
Prijs? 2 formules: eenmalige aankoop of gespreide huurkoop, beide met garantie, 
ondersteund door een Belgische partner. 
1ste jaar: laptop: aankoop : 569 euro of leasing 34m : 18,50 euro/maand 
3+4e jaar: laptop met pendevice: aankoop :  754 euro of leasing  34m : 22,85 
euro/maand 
 
Het sociale verhaal: 
Voor leerlingen voor wie de aanschaf niet haalbaar is zal beroep kunen gedaan worden 
op de sociale kas. 
 
De minister heeft een belofte gedaan via de media met een vage conceptnota. De 
Digisprong. Uitvoering is zeer onduidelijk. Hoeveel, welke voorwaarden, hoe, wat, 
infrastructuur, ondersteuning, allemaal heel onduidelijk. 
Als de minister komt met financiele middelen, zal dit in de eerste plaats naar de sociale 
kas gaan, zodat alle leerlingen uitgerust kunnen zijn. 
Dit is momenteel nog koffiedik kijken.  
Mocht er toch een budget via de minister komen, is het de bedoeling dat de laptops 
eigendom zijn van de school. Afhankelijk van het beschikbaar budget.  
Moest de beslissing van de minister pas in het volgend schooljaar duidelijk zijn, en de 
laptops reeds werden aangekocht of geleasd, is er onderlinge afspraak met de Belgische 
partner om de laptops via de school over te kopen en af te kopen van de leerlingen, 
zodoende dat de kostprijs verder gedragen zal worden door de school. 
 
Kris vraagt feedback op dit voorstel. 
 
Vragen uit de OR: 
- Is het niet beter om maar 1 soort laptop aan te bieden? 
- Wat als je al een eigen laptop hebt? => uniforme aanpak; niet de bedoeling om een 
eigen device te gebruiken. 
- Soepelheid mogelijk? Misschien wel, maar geen ondersteuning mogelijk. 
- Veel mensen hebben reeds net een investering gedaan in een laptop bij de start van 
het afstandsonderwijs. 
- 13inch is best klein, wat met slechtziende kinderen? Mogelijkheid tot groter?  
Koen V.A. : 15 inch model is moeilijker om te transporteren en ‘plaats’ op de bank.  
Kris: dit zullen uitzonderingen zijn. Zullen we daarna bekijken. Bedoeling is om nu eerst 
een standaardmodel uit te rollen. Aangepassingen zullen mogelijk zijn. 
- Is 13inch verantwoord voor de schermtijd? Meenemen als bedenking… 
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Geen tegenkanting? Geen bezwaren?  
Nog enkele bedenkingen, maar geen bezwaar. Zeker niet. Zolang onze kinderen nog 
leren schrijven. J 
Voorstel zal donderdag worden voorgesteld op de schoolraad. 
Als er een GO komt, zal het project verder worden uitgewerkt. 
 

3. Infodag 06/02 
Helaas werd de infodag geannuleerd. Er zal een volledige digitale aanpak gebeuren. 
Er mogen nog steeds geen derden ontvangen worden op school door corona.  
Kris hoopt om de infobrochure nog persoonlijk aan de voordeur te kunnen gaan 
afgeven, om toch een persoonlijk contact te hebben. Dan kunnen er nog eventueel 
enkele persoonlijk vragen gesteld worden. 
Er wordt nog gezocht naar alternatieven. 
 

4. Werking OR als groep 
Emmanuelle geeft nog even duidelijk aan dat het niet de bedoeling is van een 
ouderraad om persoonlijke variapuntjes mee te delen. Persoonlijke problemen moeten 
rechtstreeks besproken worden met de klastitularis of directie, en moet niet via de OR 
gecommuniceerd worden.  
Wij zijn er als ouderraad voor de school, niet om persoonlijke problemen op te lossen. 
Indien er variapunten zijn, graag communiceren naar beide voorzitters, om 
miscommunicatie te voorkomen. 
 

5. Opstart wafelverkoop 
Vorig jaar is de wafelverkoop ook gelukt in coronatijden. Emmanuelle stelt de vraag of 
we voor alternatieven gaan, of doen we hetzelfde? 
Bij Cote d’or en Lu werden offertes opgevraagd, maar dit blijkt toch duurder. 
De meerderheid gaat voor dezelfde formule als vorig jaar. 
Even ook afstemmen met LS, of zij nog een actie gaan ondernemen, zodat we niet 
tegelijkertijd producten gaan aanbieden. LS misschien activiteit verzetten naar een 
later moment? Op woensdag levering?  
De brief zal worden opgesteld en verstuurd worden via smartschool. 

 
 

6. VARIAPUNTEN 
o examenperiode kerst 2020 – feedback? 

Sophie vertelt dat alles goed verlopen is. Af en toe na de examen bleven leerlingen 
even hangen, hierop werd goed toegezien. 
 
Tijdens de kerstexamen werd opgemerkt dat leerlingen, vooral de eerstejaars, 
nogal snel afgaven, of zich lieten beinvloeden door vrienden die al hadden 
afgegeven om ook snel af te geven. Voor Pasen zal er een minimumtijd worden 
ingesteld eer de leerlingen mogen afgeven.  
Er werd beslist GEEN examens meer te laten vallen met Pasen. 
Er wordt geen verbeterdag voorzien met Pasen.  
 
Ervaring bij de leerkrachten was positief. 
Vraagje van Jurgen: 
Paasexamen enkel leerstof van 2de trimester? Of ook deel van 1ste trimester mee als 
leerstof?  
Het zal enkel leerstof zijn van het 2de trimester. Ook al was het examen in het 1ste 
trimester weggevallen. 
Kris geeft aan dat leerstofoverzichten zullen bezorgd worden aan de leerlingen om 
geen discussies te hebben. 
Klasbubbels worden behouden. 
 
Sophie stelt de vraag of er leerlingen waren die de periode te lang vonden? 
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Nathalie zei dat er een opmerking was : eerste shift begint en 2de shift komt aan 
met veel lawaai, werkt storend voor bepaald vakken. 
Zijn er grote mankementen uit de kerstexamnes gekomen? 
Veel basisleerstof is niet eigen gemaakt. Er werd vastgesteld dat er toch voor 
bepaalde vakken een inhaaloperatie moest zijn. 

 
o Feedback winterschool 

Joris Weyts legt uit dat er voor het 1ste tot het 4de jaar 3 sessies werden 
georganiseerd. 3 onderwerpen werden besproken.  
Leerlingen van het 6de jaar hebben de les gegeven aan 1 en 2, en waren super 
enthousiast. 
Er zijn alleen maar positieve reacties, dus een positief verhaal. 

 Kris licht cijfermatig toe voor wiskunde. 
 Een 35tal in het 1ste jaar, 

Een 40tal in het 2de jaar, 
Een 10tal in het 3de jaar, 
Een 10tal in het 4de jaar. 

 
 Voor frans licht Anne Van Imschoot toe: 

5 sessies, met de belangrijkste items van grammatica en hoe je gestructureerd 
vocabulaire kan leren. Kinderen werkten vlijtig mee. Om deze lessen te geven was 
er hulp van oud-leerlingen en een stagiaire. Het was ook een heel positief verhaal. 

 Een 12 lln in het 1ste jaar, 
Een 18 lln in het 2de jaar, 
Een 7 lln in het 3de jaar, 
Een 20 lln in het 4de jaar. 
 
Ook voor nederlands en engels zijn er sessies geweest. 
 
Men kan besluiten dat het een meerwaarde is geweest voor de leerlingen. 
Het project eindigt op 19 februari. Of er een vervolg komt op het project weten we 
nog niet. Of dit herhaald kan worden volgend jaar, blijft ook nog een vraag. 
 
Cathy merkt op dat er een 19tal scholen hulp aangeboden kregen via eerstejaars 
hogeschool-studenten. Is dit mogelijk voor onze school? Kris antwoordt dat deze  
projecten zeer gebetonneerd zijn. Moeilijk om hier binnen te geraken. 
Samenwerking is momenteel niet mogelijk.  
Er zijn momenteel nog nieuw projecten zoals ‘leerbuddies’, misschien kunnen we 
hierop beroep doen.  

 
 
o Inschrijvingsbeleid volgend schooljaar: 

Er is een nieuw beleid. Broers en zussen moeten ingeschreven worden op hetzelfde 
moment als alle anderen, maar behouden wel voorrang. 
 
SWAPsysteem: ticketverdeling zoals voorgaande keren, maar leerlingen worden 
intern nog gewisseld. Het doel is om te optimaliseren op voorhand, om de plaats 
van voorkeur te geven. Dit wordt niet openbaar gemaakt, dit gebeurt voor dat de 
tickets bekend gemaakt worden. 
 
Helaas toch nog steeds verplicht te werken met het meld je aan systeem: 
- 8 maart tot 26 maart : aanmeldingsperiode 
- 21 april : communicatie van resultaten 
- 24 april tot 21 mei : inschrijvingsperiode obv tickets 
- Vrije inschrijvingsperiode vanaf 26 april, maar deze zullen achteraan op de 
wachtlijst geplaatst worden. 
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Kris blijft herhalen dat tot op heden iedereen die in onze school wilde starten, toch 
steeds plaats had. 
 
Alle katholieke scholen in Antwerpen hebben het engagement aangegaan om niet 
voor 26 april te starten lmet inschrijvingen, om onderlinge concurrentie tegen te 
gaan. 

 
o Aanpassingen in corona-beleid (cfr. Edegem, Kontich, …) 

N.a.v. het verhaal van Edegem en Kontich deze vraag. 
School probeert kort te schakelen via de weekberichten. Hard inspelen op de 
bubbels.  
Het wordt altijd moeilijker en moeilijker voor de leerlingen om zich aan de regels te 
houden. Wat te begrijpen valt. De school probeert dit in te tomen. 
Op dit moment geen positieve leerlingen en leerkrachten. 
Een 9tal personen moesten in quarantaine wegens de sluiting van Kontich en 
Edegem, maar iedereen was negatief. 
 

o Toiletten speelplaats secundair bij fietsenstalling + properheid wc's in heel secundair 
Toiletten gaan momenteel op slot na de pauzes om het misbruik tegen te gaan. 
Sophie roept op om te melden als je iets meer weet. Roken, Vapen, … graag contact 
opnemen met de school indien ouders hier iets meer van weten. 

 
o stavaza renovatie speelplaats  

6 april start het project speelplaats. Het project zal 9 maanden duren. 
Er zal nadien meer uitdaging zijn voor de leerlingen. 
Uitrusting voor de speelplaatsen zou via steun van de ouderraad een mooi gegeven 
zijn. 
 

o Chrysostomos 
Anne Van Imschoot licht toe. Er wordt getracht om er toch nog iets tofs van te 
maken.  
De beruchte haag aan de lysenstraat zal waarschijnlijk niet gaan. 
Eventueel is er een optie om uit te breiden naar een volledige week om coronaproof 
te kunnen vieren. 
Normaal is het nu aanstaande vrijdag Chrysostomos. Er werd geschakeld naar 23 
april in de hoop dat er terug meer mogelijkheid is. 
De show op vrijdagmiddag willen ze ook graag blijven doen. Dit wordt allemaal nog 
verder overlegd. Deze vrijdag staat er bij de leerlingen helaas niks op het 
programma. Maar de klastitularissen willen hen echt wel een hart onder de riem 
steken, daarom hebben de leerkrechten in het geheim iets gepland. 
 

o Eindejaarsreis 
Er waren een aantal leerlingen die toch graag iets wilden doen, eventueel eind juni, 
begin juli. Eventueel toch nog iets kunnen organiseren? 
Ingangsexamens gaan dan wel van start. 
Dit wordt ook nog verder uitgedokterd of er al dan niet mogelijkheden zijn. 
 

o vraag gemotiveerde ouders als tweede lezer seminariewerken 6de jaar 
Er wordt een oproep gedaan voor een tweede lezer van de eindejaarswerken van 
de 6de jaars. De school wil dit jaar iets nieuws proberen. Bij ouders is er ook veel 
expertise. Oproep tot de ouders of zij tijd kunnen vrijmaken om ook een werkje te 
willen lezen? 
Dit gebeurt anoniem. Het is niet de bedoeling dat je weet van wie het werkje is. Zo 
kan een objectieve feedback gegeven worden. 
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Hoe dit organiseren? 
Brief via de ouderraad via smartschool of er iemand interesse heeft.  
De meest directe weg om iedereen te bereiken. 
Begin februari zal de eerste kladversie klaar zijn. De definitieve versie zal vlak voor 
de paasvakantie afgegeven moeten worden. Anne zorgt dat de onderwerpen deze 
week bezorgd worden, zodat 2de lezers kunnen starten in de krokusvakantie. 
 

o Extra vraagje Sabine: leerkracht engels 
Wegens het vertrek van de leerkracht engels in de derde graad, moest er op zoek 
gegaan worden naar vervanging.  
De nieuwe leerkracht blijkt een Russische dame te zijn die de nederlandse taal 
niet machtig is, maar ook veel taalfouten maakt in het engels. 
School is bewust van dit probleem. Er is volop een zoektocht bezig voor 
vervanging. Helaas is vervanging zoeken niet evident. 
Tegen de krokusvakantie zal dit probleem afgerond worden. 
 

o Extra vraagje Emmanuelle: Turnlessen 
Wegens de coronamaatregelen bestaat de turnles uit pingpong of wandelen. Soms 
gebeurt het dat er niets wordt gedaan?  
Dit wordt opgenomen met de leerkracht. Een programma moet voorzien worden. 

 
o Laatste vraagje Emmanuelle: Ipad/gsm 

Aangezien er momenteel geen Ipads mogen gebruikt worden, worden sommige 
toetsen op de telefoon gemaakt. (bookwidgets) In het 2de jaar wordt opgemerkt dat 
er dan van elke vraag een screenshot wordt genomen en doorgestuurd wordt naar 
andere klassen. 
Het gebeurt ook dat toetsen al verbeterd terugkomen in de ene klas, terwijl de 
andere klassen deze toets nog moeten doen. 
Dit wordt meegenomen naar het korps. 

 
 

7. Feedback verkeerscommissie 
 

Koen meldt heel kort: het loop allemaal goed! 
Schoolstraat week 8: Grotesteenweg geen probleem meer. 
Oproep naar de school zelf om nog enkele leerkrachten te motiveren om het team te 
versterken. 
De schoolstraat is nog in proefperiode, maaar krijgt goede rapporten. 
 
 

Emmanuelle rond hierbij de vergadering af met 2 actiepunten op de agenda. Namelijk: 
- Brief wafelverkoop 
- Brief eindejaarswerk 

 
 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 
wordt de vergadering gesloten om 22.45 uur. 

 
Volgende vergadering wordt gehouden op 

dinsdag 2 maart om 20.30u   


