Beste ouder
Hieronder krijgt u het verslag van de vorige vergadering van het oudercomité. Deze
informatie kan u ook op smartschool terugvinden.
Als u nog vragen heeft, neemt u best contact op met het oudercomité via
oudercomite@spc.ksleuven.be.
Gelieve niet te antwoorden op deze mail, antwoorden op dit adres worden niet gelezen.

Oudervereniging
VERSLAG oudercomité van 10 januari 2017
http://sintpieterscollege.be/oudervereniging/
Aanwezig
Ouders :
Bureau:
School:

Els Deconinck, Hilde De Vadder, Philip Pieters, Wim Schuerman, Goele
Verbeken,
Birgit Ardoullie, Marleen Claessens, Ellen De Boever, Alex
Vancauwenbergh, Dirk Van Passel
Jo Beelen

Verontschuldigd: Suzy Verachten, Kristien Nys, Lieve De Mey en Dirk Bosmans, Marleen De
Frenne en Mark Anthierens, Marleen De Coster, Bert Ceyssens
Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

HEADLINES:
Wij zoeken geïnteresseerden voor de werkgroep ’Verkeer’ en om mee de lijst van ‘helpende
handen’ te beheren.
VERSLAG
1. Goedkeuring van het vorige verslag.
2. Werkgroep Verkeer, opstart:
Dit schooljaar zoeken we nog geïnteresseerde ouders die samen met leerkracht Katia
Doornaert en de ouderorganisaties van de andere LKSD-scholen (HDC en Paridaens) willen
meewerken aan het thema verkeer, om vanaf volgend jaar acties hierin te voeren.
Els Deconinck zou graag volgend jaar mee engagement nemen voor de werkgroep verkeer.
Er is bijvoorbeeld een scholenoverleg verkeer (voor lagere scholen) een 4-tal keer per jaar,
maar niet voor middelbare scholen.
Er zijn al concrete acties bij de andere scholen, waar SPC op kan inpikken, deze werden ook
al vermeld in het vorige verslag, maar ze worden hier nog even herhaald.
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
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•

Paridaens en HDC.
Voorstel van Paridaens en HDC om chocolaatjes en bonnetjes die kans geven op
filmtickets, uit te delen.

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. Beheer van de werkgroep ‘helpende handen’:
Er is hulp nodig bij de volgende activiteiten:
• Infoavond 23/2/17: drankjes aanbieden en afruimen in de cafetaria
• Opendeurdag 22/4/17: bonnetjes verkopen en kraampjes en cafetaria bemannen.
Er is een voor- en een namiddag-shift.
• Speelplaatsrock 29/4/17: Frietkraam, hotdogs, ijsjes en drank schenken
• Veggiedag: dit is ’s middags op een weekdag, opbouwen van kraampjes, verdelen
van eten en Kamp Klimaat: dit is aansluitend aan veggiedag, nog te bekijken of
Kamp Klimaat dit jaar zal doorgaan.
Er zijn een heel deel ouders die al gereageerd hebben, dat is goed nieuws, nog meer
mensen welkom uiteraard.
4. Denkcafé: te organiseren door SPC voor volgend schooljaar (samen met Hilde Vadder).
5. Stand van zaken voor voorbereiding oudercontacten januari
Vanuit het OC zullen we volgend schooljaar in oktober een informatiesessie organiseren
voor het roosteren van oudercontacten (Ellen De Boever).
Voorstel om bij de uitgang van de oudercontacten een oproep (flipover) te plaatsen voor
nog bijkomende kandidaten of helpende handen.
6. Rondvraag
• Leerkracht Seppe Goossens vraagt ouders hulp bij het DraaiDeurProject: De mailing
hiervoor zal via de school verlopen.
• Hilde de Vadder is ouder en medewerker van het Huis van het Kind Leuven. Huis
van het Kind Leuven is gericht op alle kinderen en alle opvoedvragen van ouders
voor ‘kinderen’ van 0 tot 24 jaar. Hilde heeft de indruk dat de bekendmaking voor
vormingsavonden voor ouders van jongeren niet zo goed werkt als vorig jaar. Zij
ontvangen geen ouders meer van SPC, in tegenstelling tot vorige schooljaren. Dat is
vreemd, want de voorbije paar jaar deden we niets aan bekendmaking, en dit jaar
zetten we sinds enkele maanden de events op de ouderpagina van de website van
SPC en zetten we de link naar die pagina in de verslagen van het oudercomité.
Doormailen van deze events doen we niet want dat zou tot teveel mails leiden.

•

De preventiedienst werkte samen met het Huis van het Kind vormingsavonden uit
over alcohol, drugs en tabak en over gaming, die in enkele scholen zullen
plaatsvinden dit schooljaar en al proefdraaide in een secundaire Leuvense school,
met succes. Het denkcafé van dit jaar heeft als thema: alcohol, drugs en tabak,
daarover later meer. De informatie over gaming, safer internet day, scheiding en
andere initiatieven, kan teruggevonden worden via
http://sintpieterscollege.be/oudervereniging/, onder extra initiatieven.
Via de mailbox van het OC wordt de vraag gesteld of schooldagen in het algemeen,
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of 1 schooldag per week later kan starten? Dit is een onderwerp dat ook in de
media nog recent aan bod kwam. De school antwoordt hierop dat indien een
dergelijke vraag door de leerlingen gedragen wordt, dat dit dan een vraag is die via
de schoolraad naar voren kan gebracht worden.
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