9 november 2016

Oudervereniging
VERSLAG oudercomité van 9 november 2016
Aanwezig
Ouders :
Bureau:
School:

Rita Gounakis, Bert Ceyssens, Sylvie Oerlemans
Alex Vancauwenbergh, Ellen De Boever, Dirk Van Passel, Kristien Nys, Birgit
Ardoullie
Jo Beelen

Verontschuldigd: Suzy Verachten, Marleen Claessens, Els Deconinck, Wim Schuerman, Dania
Descamps
Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

HEADLINES:
Oproep voor werkgroep ‘Verkeer’
Oproep vanuit de school voor het vrijwilligersproject voor leerlingen ‘doneer je tijd’
VERSLAG
1. Goedkeuring van het vorige verslag.
2. Werkgroep Verkeer, opstart en samenwerking met Paridaens en HDC:
De scholen Paridaens en HDC zijn al langer bezig met een werkgroep Verkeer en vragen of
SPC hier ook aan wil deelnemen. Mogelijke thema’s zijn:
• Verlichting op de fiets, helm, fluo vestjes
• Fietsdiefstal vermijden
• Vorig jaar bijvoorbeeld werden spaakreflectoren aangekocht en geplaatst bij
Paridaens en HDC.
• Voorstel van Paridaens en HDC om chocolaatjes en bonnetjes die kans geven op
filmtickets uit te delen.
Vanuit de school zullen er ook al acties ondernomen worden:
• Fietszichtbaarheidsactie vanuit de school met materiaal dat aan de leerlingen
wordt uitgedeeld.
• Fietsgraveeractie vanuit de school werd al georganiseerd.
Het OC zal via de lijst van helpende handen de vraag stellen wie er wil deelnemen aan de
werkgroep Verkeer en wie er op bepaalde dagen aan de poort wil staan.
Het OC staat zeker achter het thema Verkeer en wil de belangrijkheid hiervan zeker bij de
leerlingen blijven benadrukken.
3. Resultaten van oproep aan de ouders voor helpende handen:
• Er zijn een heel deel ouders die al gereageerd hebben, dat is goed nieuws, nog
altijd mensen welkom uiteraard.
1

4. Stand van zaken voor voorbereiding oudercontacten
Voor de oudercontacten zijn er wel een aantal nieuwe ouders, maar er is natuurlijk ook
steeds een uitstroom, dus bijkomende helpende handen voor de oudercontacten zijn meer
dan welkom.
Er zijn net voldoende mensen voor de komende oudercontacten.
Voorstel om bij de uitgang van de oudercontacten een oproep te plaatsen voor nog
bijkomende kandidaten.
5. Aanvraag door leerlingen voor sponsoring speelplaatsrock
Speelplaatsrock 2017 is het tweejaarlijkse benefietfestival van de school, georganiseerd
door en voor leerlingen uit heel Leuven. 90 % van de winst geven de leerlingen/school weg
aan goede doelen, de overige 10 % gaat naar projecten van de leerlingenraad. Voor dit
schooljaar zijn de goede doelen van speelplaatsrock: Vluchtelingenhuis Leuven, CODA
Palliatieve zorgen en TeGek!? Psychische zorg.
Hiervoor wordt er sponsoring gevraagd van 350€. Het OC zal hierop ingaan.
6. Infoavonden voor ouders: rol van het OC in het aanbrengen van deze avonden:
Er werd beslist dat in de verslagen van het OC een link zal opgenomen worden naar de
website van SPC, waarop verschillende informatieavonden terug te vinden zijn. Deze
informatie kan terug gevonden worden via: http://sintpieterscollege.be/oudervereniging/.
7. Feedback vorige schoolraad en rondvraag agendapunten voor volgende schoolraad
Op de schoolraad zijn er 4 plaatsen voor ouders. Besproken onderwerpen zijn onder
andere:
Speelplaatsrock: de opbrengst gaat naar goede doelen: zie hierboven
Organisatie en klemtonen van de school voor het schooljaar 2016-2017
Overzicht financiële bijdragen
Opstart vernieuw(en)de leerlingenraad
Kamp Klimaat.
8. Rondvraag
• Folder OC en overschrijvingsformulier zullen volgend rapport, zijnde 2 december,
meegegeven worden.
• Is er ook projectwerk in het SPC: in het eerste jaar is er COL (Competentie
Ontwikkelend Leren) in de klassen Moderne en in de Latijnse klassen wordt Grieks
aangebracht in de vorm van projectwerk. In het tweede jaar is er WW
(Wetenschappelijk Werk) en SEI (Socio-Economische Initiatie) in de klassen
Moderne. In het zesde jaar is er het Onderzoeksproject, een afstudeerproject.
• Vastenactie: dit jaar staat er geen project of land in de kijker. De school wil het
sociaal voelende bij de leerlingen warm maken en het idee dat er naar voren kwam
is : ‘doneer je tijd’. Leerlingen zullen aangemoedigd worden om als vrijwilliger aan
het werk te gaan en zo zelf hun steentje bij te dragen. Je mag maar vrijwilligerswerk
doen vanaf het jaar dat je 16 wordt. De eerste jaren worden ook betrokken door
bezoeken aan bestaande vrijwilligersorganisaties. De leerlingen van de derde graad
kunnen vrijwillig hun tijd doneren. Dit kan bvb ook scoutsleiding zijn of een project
dat nu al bestaat zoals patiëntenvervoer (te voet). Zijn er nog andere organisaties
of initiatieven waar ouders aan denken? Alle ideeën van ouders en leerlingen zijn
welkom, gelieve deze te bezorgen aan de school via: geert.haven@spc.ksleuven.be.
• Gordijnen: Vera wil graag helpen bij het maken van gordijnen, vorig jaar werden op
deze manier ook enkele lokalen voorzien van nieuwe gordijnen. Zijn er nog lokalen
waar gordijnen nodig zijn? De school zal deze vraag verder bekijken in het kader
van het masterplan dat zij aan het opstellen is. Zie ook verder.
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•

Via de mailbox van het OC wordt er gevraagd of schilderwerken in de klassen door
ouders en leerlingen mogelijk zou zijn? Jo Beelen antwoordt hierop dat er
inderdaad wel klaslokalen aan verfraaiingswerken toe zijn, maar dat de school
bezig is met het opstellen van een masterplan om een beter geheel te krijgen van
de nog uit te voeren werken. Ondertussen gebeurden er de afgelopen jaren heel
wat instandhoudingswerken en ook verfraaiingswerken. Een kort overzicht, met
het gevaar onvolledig te zijn:
o Het dak van blok 4 werd vervangen, er werd een nieuwe stookinstallatie
voor centrale verwarming geïnstalleerd,
o De fysicalokalen werden volledig opgeknapt en heringericht,
o Het dak van blok 5 (refter, zwembad, …) werd geïsoleerd en vervangen,
o In heel blok 4 werden de gangen en lokalen geschilderd,
o De leerlingentoiletten (speelplaats) werden uitgebreid en volledig
vernieuwd,
o Ondertussen zijn er 4 uitgebreide informaticalokalen met performante
computers ingericht,
o In élk lokaal is PC, beamer en snelle internetverbinding,
o Studio 1 werd opgeknapt,
o De nieuwe fietsenstalling is bijna klaar,
o Een lift – om de gebouwen voor mindervalide leerlingen te ontsluiten –
wordt binnen enkele weken opgeleverd.
Verschillende werken gebeurden zonder subsidiëring, met eigen middelen.
Er werd dus zeker hard gewerkt aan de schoolinfrastructuur. Deze werken zijn
weliswaar niet allemaal zo zichtbaar, terwijl de afbladerende verf natuurlijk wel,
opvalt. Blok 1 en 2 zijn het hardst toe aan opfrissingswerken, de opmerkingen
komen wellicht van mensen die daar lokalen zagen. Dit staat dan ook hoog op het
prioriteitenlijstje. De opmerkingen zijn zeer zeker terecht, maar de school gaat in
eerste instantie inzetten op het opmaken en laten uitvoeren van een masterplan.
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