
verslag ouderraad 30-09-2021

tijd 19.30 uur

locatie OLVP - leraarskamer

aanwezig directeur An Van Haut, directeur Isabel Smet, directeur Tom Spilliaert, Tineke
Heirman, Lamrani Asmae, Wim De Cock,  Guy De Maere, Cindy De Pauw, Joeri
Heyman, Breezy Quintelier, Kirsten Turrekens, Synthia Vermeersch, Tina Van
Hoey, Cindy Van Mieghem,  Katrien Ott, Macheld Mortelmans, Marijke Henne,
Ilona De Maeyer, Nouzha Chetouani

verontschuldigd/afwezig Elke De Meyer, Manuella De Clerc,  Eva Reed

notulist Katrien Ott

Verslag

Agendapunten :
1. Introductie ouderraad en nieuwe leden.
2. Evaluatie infomoment. (slides bij afwezigheid, spreiding bij meerdere kinderen)
3. Mentale gezondheid. (Cindy De Pauw)
4. Jaarplanning ouderraad. (inclusief infoavond)
5. Updates van de directie.
6. Varia : middagsport, waterfonteintjes, GSM beleid, …)

Vergadering:

Verwelkoming nieuwe leden : bedankt voor de talrijke opkomst.

1. Korte voorstelling van de leden van de ouderraad, alsook de werking van de ouderraad.
- 4 vergaderingen per jaar
- soms eens een extra infoavond over actuele onderwerpen
- vrijwillige bijdrage van 4 euro via schoolrekening
- geld gespendeerd aan noden van de school (tuinmeubelen, fotoboek laatste jaarslln…)
- sociaal fonds voor kansarme lln. (volledig anoniem)
- ouderraad vertegenwoordigd in schoolraad door Tineke en Joeri

2. Infomoment begin schooljaar
- spreiding van de infomomenten over verschillende tijdstippen, dagen.

 wordt bekeken
- versie op papier

 iets op papier kan soms uit context gehaald worden, maar wordt bekeken
- parkeerprobleem
- laattijdige verwittiging naar ouders toe

 afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen vandaar laattijdig

3. Mentale gezondheid
- idee om over de middag yoga of sport aan te bieden (mits betaling)

 in het verleden middagsport weinig succes.
 te korte middagpauze
 reeds veel beweging op speelplaats (pingpong, voetbal, openstellen atletiekpiste…)
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 binnenkort gaat de schoolbibliotheek open waar men over de middag even tot rust kan
komen

 misschien ook ruimte open stellen waar lln. kunnen tekenen, knutselen, handwerk …
 idee om sportmarkt te organiseren waar verschillende sporten en ontspanningstechnieken

worden voorgesteld

4. Jaarplanning
4 vergaderingen gespreid over jaar:  do 30-09 / wo 24-11 / do 10-02 / di 03-05
plaats nader te bepalen

5. Woordje van de directie
- 1245 leerlingen, stijging van +/- 4 %, stijging sinds 2015
- op basis van aantal lln. worden uren voor leerkrachten en punten voor lln. bepaald.
- vanaf dit schooljaar :  1stegraadsschool
- 3 pedagogisch directeurs : mr. Tom Spilliaert (1ste graad) , mevr. Isabel Smet (2de graad), mevr. Nathalie
Peeters (3de graad)
- 1 algemeen directeur : mevr. An Van Haut
- alle functies voor leerkrachten zijn sinds 3 sept. ingevuld
- er is een ruim keuzeaanbod van studierichtingen op deze school
richting wiskunde-wetenschappen kent veel succes
richtingen Latijn, Latijn-Grieks reeds enkele jaren minder interesse voor
-infrastructuur :

- extra kantoorruimte, vergaderlokalen, klassen in het vroegere klooster
- reeds na 10 dagen vandalisme in nieuwe sanitaire ruimte

-Digisprong : iedere leerling een chromebook gesubsidieerd door ministerie van onderwijs
Veel lln. hebben ervoor gekozen om oude chromebook te blijven gebruiken en geen nieuwe te gebruiken
van school.

6. Varia
6.1. lijst met schoolbenodigdheden
- niet alles wordt daadwerkelijk gebruikt
- lijst wordt te laat meegedeeld

 leerkrachten worden er nogmaals op attent gemaakt niet te veel en geen onnodig materiaal op de lijst te
zetten

6.2. boekentas te zwaar
- te veel mappen en te veel bladeren in de mappen

 het 1 map principe (met schutbladeren) wordt voorgesteld

6.3. toch nog veel op papier
-ondanks chromebook toch nog veel op papier

 chromebook is werkinstrument en aanvullend, schrijven op papier nog steeds belangrijk
streven naar goede combinatie

6.4. evaluatie en feedback
- er wordt soms geen evaluatie en feedback over toetsen gegeven
- toetsen zouden klassikaal of via correctiesleutel steeds moeten verbeterd worden

 dit schooljaar wordt dat hét werkpunt voor de leerkrachten
een toets heeft geen zin als er achteraf geen feedback over wordt gegeven.

6.5. punten op voorhand (ttz. voor het rapport) op Smartschool
- Sommige ouders weten weinig/niets over de resultaten van toetsen vooraleer rapport verschijnt

 keuze van school om dit niet te doen, zorgt voor druk op lln. en leerkrachten
 goede communicatie met kind betrachten
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6.6. klasgemiddelde op rapport
- voor- en tegenstanders van vermelden klasgemiddelde op rapport

 school geen voorstander: klasgemiddelde verschilt van klas tot klas en is bijgevolg geen goede
parameter

6.7. drankfonteinen
Leerlingen kunnen terug hun drinkbus opvullen aan de waterbars

Agendapunt voor volgende vergadering: activiteiten die we als ouderraad wensen te organiseren
(oudercafé, kerstmarkt,... )
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