verslag ouderraad 26-04-2021
tijd
locatie
aanwezig

19.30. uur
via Google Meet

Nathalie Peeters, Tom Spilliaert, Wim De Cock, Tineke Heirman, Guy De Maere,
Geert Heerwegh, Tina Van Hoey, Joeri Heyman, Katrien Ott, Marleen Verhelst
An Van Haut, Gert Soens

verontschuldigd/
afwezig
notulist

Marleen Verhelst - actiepunten in vet

Verslag
1. Introductie Tom Spilliaert
Tom volgt Gert Soens op als nieuwe pedagogische directeur
2. Vertegenwoordiging ouderraad in de schoolraad:
Joeri Heyman is (samen met Tineke) de nieuwe afgevaardigde van de ouderraad in de
schoolraad

3. Nazicht schoolreglement:
-

Geen opmerkingen mbt ouderraad

-

Bij paragraaf 4.2.1. nog link invoegen ivm privacy

-

Om verwarring te vermijden is het woordje “mail” misschien wat te vaag (omdat dit in het
Engels per post betekent en anderstaligen misschien een brief verwachten). Te bekijken of
e-mail of elektronisch bericht beter is ?

-

Het valt op dat in het reglement een sterke nadruk op katholieke waarden ligt maar in praktijk
ligt de nadruk meer op humane waarden

4. Schoolfacturen:
-

Er kwam een e-mail van een ouder ivm facturen die niet betaald werden en in de spam terecht
gekomen waren. De ouder vroeg of de procedure kon herbekeken worden zodat er eerst
gebeld werd voor een deurwaarder werd gestuurd.

-

Huidige procedure is: eerste factuur via e-mail, dan een herinnering per e-mail, dan via
deurwaarder en kan de school niks meer doen; er wordt dan 30 euro bij de factuur geteld.
Toelichting directie: Facturen per brief kosten veel meer. Een groot deel van de facturen van
december 2020 bleef onbetaald; het was een te groot aantal om iedereen op te bellen

-

Acties:
Navragen bij ICT of SPAM te vermijden is (directie)
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Nakijken bij de boekhouding of betalingsmodaliteiten kunnen “vereenvoudigen”: bv
domiciliëring, QR-code, doccle, … (directie)
Nakijken of het schoolreglement in functie hiervan dient te worden aangepast
5. Informatie van de directie
5.1 COVID-19 situatie:
-

opstart na paasverlof was voor eerste graad en BSO fulltime contactonderwijs
2e en 3e graad 50% contactonderwijs en 50% thuisonderwijs

-

corona besmettingen in Sint-Niklaas liggen heel hoog

-

Risico op misbruiken: leerlingen blijven soms thuis zelfs indien er geen hoog risico contact
is/was; er wordt nu bij een besmetting bekeken wie HRC was en de hele klas moet niet meer
automatisch in quarantaine

-

Hoger aantal besmetting vermoedelijk door langdurige maatregelen: lln zijn beperkingen beu,
losser in regels..

-

OLVP blijft strikt op het volgen van de maatregelen: enkel essentiële derden mogen op school
komen, dus bv. stagiairs en noodzakelijke tucht gesprekken

-

er worden geen goedkeuringen gegeven voor buitenschoolse activiteiten (enkel sportrichting ifv
leerplandoelstellingen)

-

viering 50 dagen vr zesde jaar (10-12/5), verkleed naar school komen, aanbod door stad
(challenges per klas uit te voeren buiten lessen, via filmpjes)
100 dagen op school: feestelijk ontvangen van 6e jaars / aanbieden frietjes

-

emotioneel welbevinden blijft belangrijk.. lichtpuntjes aanbieden
aangename aan nuttige koppelen / blijven hameren op afstand, niet knuffelen en mondmasker
Vraag vanuit schoolraad/ouderraad: geen versoepelingen/fulltime contactonderwijs
doorvoeren voor een korte periode. Dit in functie van het vrijwaren van besmettingen voor
examens
5.2. Modernisering secundair onderwijs:

-

alle aangevraagde richtingen zijn goedgekeurd
weinig vrije ruimte in lessentabel / beslissingen nemen ifv verder traject opleiding in hogere
graad / aanbieden digitale vorming ifv lesgebeuren en ifv hoger onderwijs (gedifferentieerd
aanbieden en niet enkel in een bepaald vak)

5.3 Boeken bestellen:
Dit zal in de toekomst gebeuren via studyshop; contract met standaard boekhandel loopt af
eind juni
5.4. digisprong:

-

Doel: elke ll kan genieten van een terugbetaling van een eigen toestel (voor 3 jaar)
Schooljaar 21-22: 1e jaars krijgen tegemoetkoming voor een toestel
huidige eerstejaars zullen in 4de jaar een tegemoetkoming kunnen krijgen
Zevende jaar: pool van toestellen in beheer van school die zouden kunnen gebruiken
Bepaalde richtingen (BOIN en COME) werken met een laptop ipv chromebook ifv inhoud
leerstof en taken
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Bedenkingen:

-

Wat met zij-instromers ? Ineens tussenkomst ? Wachten tot hun jaar aan de beurt is ? Hebben
zij al genoten van een tussenkomst op vorige school ?...

-

Lln eigen deel laten betalen (hoeveel ?) ? Dit leidt tot hogere zorgzaamheid ?
Gaat dit leiden tot school-shoppen voor beste toestel ?
5.5. questi:

-

Questi kan beloofde noden niet nakomen, samenwerking loopt zeer moeilijk, einde schooljaar
wordt samenwerking stopgezet

-

Vanaf 1/9 zal smartschool gebruikt worden
TIP: goede afspraken/lastenboek bekomen (olvp zou google classroom behouden)
5.6. verbouwingen:
Lopen vertragingen op, aanpassingen voor leerlingen beperkt houden
6.Varia
6.1. punten toetsen / beoordeling:

-

Vraag van enkele ouders om toetsen en punten sneller door te geven aan ouders en niet
wachten op rapport om dan niet meer te weten waar alles vandaan komt en bij lagere cijfers te
laat om nog iets aan te doen, te weinig kunnen leren uit gemaakte fouten, meer feedback van
leerkracht ifv fase in leerproces waar ll zit

-

vraag om feedback sneller na toets te krijgen van leerkracht
per toets punten naar ouders geeft enorm veel mailverkeer naar leerkracht
bij echt grote problemen (resultaten, attitudes... ) nemen leerkrachten wel sneller contact op
met ouders

-

Is ook een groeiproces voor de ouders: bij leerlingen in 2de en 3de graad is er vaak minder
dichte opvolging door de ouders; overstap van lagere school naar secundair is vaak groot
boekentas: bij eerste jaars vaak veel te zwaar mede door corona (bv atlas dient steeds
meegenomen te worden, …)
Input directie: directie en leerlingenbegeleiding zijn zeer toegankelijk voor leerlingen en hun
bezorgdheden
6.2. Verslag vergaderingen volgend schooljaar:
Wie wil volgend schooljaar verslag vergadering maken ? Mailen naar Tineke
6.3 Etentje van 15/6
Dit wordt verzet naar september; we hopen dat de uittredende leden dan aanwezig zullen zijn
Tineke stuurt doodle na 28/5 voor etentje én datum eerste ouderraad schooljaar 21-22
6.4. Parkeerproblemen
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Dank aan de directie voor de opvolging parkeerproblemen aan schoolpoort...er is controle door
politie en er werden ook boetes uitgeschreven.
6.5 Opendeur 08/05
Deze zal volledig online zijn met infosessies waar ouders kunnen inpikken wanneer het hen
past, volledig overzicht vind je op site van de school
Het warme gevoel dat onze school uitstraalt bij een offline opendeurdag valt helemaal weg
6.6. Online info studiekeuze

-

voor tweede en vierde jaar 28/4
info keuze na eerste jaar volgt nog
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