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tijd 19.30. uur
locatie
aanwezig
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via Google Meet

Marleen Verhelst, Geert Heerwegh, Elke De Meyer, An Van Haut, Nathalie Peeters,
Tineke Heirman, Gert Soens, Wim De Cock, Katrien Ott, Guy De Maere, Tina Van
Hoey
Cindy De Pauw, Patricia Torfs, Elke De Meyer, Tamara Barkalova, Joeri Heyman
Marleen Verhelst - actiepunten in vet

Verslag
1.Introductie leden en nieuwe ouders
2. Aanpassing huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de ouderraad was verouderd en werd tijdens de vergadering overlopen. De
aanpassingen zijn ondertussen gebeurd. Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt als bijlage van de
notulen toegevoegd.
3. VCOV
Het VCOV is een organisatie die ouderverenigingen ondersteunt, zij organiseren info-avonden, voorzien
voorbeelden van bv. huishoudelijk reglement.
Tineke stuurt link door zodat elk ouderraad lid zich lid kan maken van VCOV.
3. Werking & bekendmaking van de ouderraad in huidige omstandigheden
Vorige vergadering werd aan de leden gevraagd of ze ideëen of input hadden mbt virtuele activiteiten. Het
VCOV gaf virtuele koffiemomenten als voorbeeld. Dit lijkt nu geen prioriteit.
Bevraging bij ouders via enquête lijkt veel werk en voorbereiding met mogelijks weinig input. Belangrijkste is
kennismaking van de ouderraad bij begin van het schooljaar.
4. Informatie van de directie
4.1. Examenperiode/oudercontact:
In december worden er minder examens gegeven (5 examendagen), beperkt tot componentvakken; dag om
dag systeem; minimale bezetting van aantal leerlingen per dag.
18/12: klassikaal kerstmoment, bezinning, individuele bespreking van rapport, graden in 3 tijdsloten naar
school
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Oudercontact op 18/12: mailing volgt;
NM, via telefoon of via google meet (bij rapport 2 blad voor ouders om aan te geven wat kan), niet verplicht,
bij heroriëntatie kan gesprek met directie op 18/12 of in kerstverlof (gevolgen van deliberaties van juni
2020)
B-stroom: oudercontact op school voor elke ll (vrijdagnamiddag of nadien bij directie)
7/01: oudercontact bij vakleerkracht, kan via google meet op vraag van ouders, via mail nr secretariaat na
resultaat rapport 18/12, ouders krijgen mail op 5/1 met uurregeling

4.2 Coronamaatregelen:
Het is nog niet duidelijk welke maatregelen zullen gelden na de kerstvakantie. Dit wordt nog
gecommuniceerd. De ouders vinden het dag om dag/systeem (contactonderwijs en thuisonderwijs) voor 2de
en derde graad positief. Leerlingen blijven zo beter geconnecteerd met de school/sociale contacten in de
klas. De directie zal die verder opvolgen en vanaf januari herbekijken
Bevraging bij leerlingen en collega’s volgt..
4.3 Modernisering van het onderwijs - eindtermen
Eindtermen en sleutelcomponenten ter discussie, hoog gegrepen, hoog eisenpakket
- 15/12: meer details bekend rond lessentabel en lestijden pakket (2u vrije invulling)
- concorderen huidige richtingen, volledig aanbieden van taal en cultuur enerzijds en economie en
organisatie anderzijds daarnaast nog maatschappij / welzijn en kunst /creatie
- hopelijk in januari voldoende duidelijkheid om personeel in te lichten, veel overlegmomenten tussen
directie en graadcoördinatoren rond invulling vrije uren, algemene organisatie rond accenten,
groepen bijeen…
- doos heeft momenteel geen inhoud, bv nog geen studieboeken...
- evaluatie eerste graad met nieuwe eindtermen
- infodag: momenteel onduidelijk wat zal mogen en dus onduidelijk hoe we toekomstige ouders zullen
informeren
- juiste oriëntering nu in december is belangrijk aandachtspunt, zoeken naar een juist studie-traject
voor elke leerling

4.4. welbevinden leerlingen
- zesde jaars: psychisch moeilijk, quasi geen leuke dingen in’t vooruitzicht
- bv. 100 dagen, op zoek naar andere datum en andere invulling, er komt ook een enquête naar de
leerlingen
- 7de jaars zorgen voor muziek in het kader van rode neuzen dag
- Leerkrachten LO doen extra moeite voor activiteiten die wel kunnen
5. Varia

-

ipv infodag een filmpje maken met eventueel sponsoring van ouderraad

Volgende vergadering 23 februari 2021 om 19u30 - Uitnodiging volgt

2/3

3/3

