Beste ouder
Hier vindt u het verslag van de vergadering van het oudercomité.
Als u hierover nog vragen heeft, neemt u best contact op met het oudercomité via
oudercomite@spc.ksleuven.be

VERSLAG oudercomité van 1 juni 2017
Aanwezig
Ouders : Els Deconinck, Rita Gounakis, Alex
Vancauwenbergh, Goele Verbeken, Suzy Verachten, , Dirk
Van Passel, Birgit Ardoullie
Jo Beelen

School:

Verontschuldigd: Marleen Claessens, Ellen De Boever
Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

VERSLAG
1.

Goedkeuring van het vorige verslag.

2.
Wat is het beleid van de school rond verdere digitalisering en dus papier- en
inktbesparing bij leerkrachten en leerlingen:
De vraag wordt gesteld door een ouder met 4 kinderen, die samen heel wat papier en
vooral drukinkt verbruiken voor hun schoolopdrachten. De kostprijs daarvan loopt toch
op, terwijl er toch steeds meer digitaal wordt gewerkt.
De school probeert zoveel mogelijk digitaal te houden, zoals bvb voor oudercontacten
worden geen papieren invulbladen meer gebruikt, haast alle communicatie gebeurt via
email en/of smartschool. Werkjes en taken kunnen digitaal gemaakt worden, maar dienen
wel afgedrukt te worden omdat deze ook gearchiveerd moeten worden (wettelijke
verplichting om aan te kunnen tonen wat de leerlingen dat jaar hebben gezien). Digitaal
verbeteren, gebeurt ook al voor grotere werken of tussentijdse versies die digitaal
nagekeken worden, maar dat werkt niet zo makkelijk voor toetsen waar je op papier kan
doorstrepen en verwijzingen kan maken naar andere vragen of andere informatie. De
school probeert dus zelf zo weinig mogelijk papier te gebruiken. Indien er geen wettelijke
verplichting zou zijn om de archivering op papier te doen (de school kijkt dit na), zou de
school dan meer digitaal willen werken? Dat is niet zo’n evidente vraag, want digitaal
verbeteren gaat echt niet zo snel, en dit verplichten aan leerkrachten heeft gevolgen voor
de werkomstandigheden, en werkdruk, en kan niet eenzijdig vanuit de directie worden
opgelegd, want moet met de leerkrachtenvertegenwoordiging worden opgenomen.
Als archivering ook digitaal zou toegelaten zijn, dan moet nagekeken worden welke
vormvereisten hiervoor gelden. Als die haalbaar zijn, dan kunnen leerkrachten alvast op
eigen initiatief overstappen naar zuiver digitale werkjes. En dan kan een debat gevoerd
worden om dit te promoten, of eventueel te veralgemenen.
Eerste stap hierin wordt door Jo genomen: nakijken welke de wettelijke vereisten zijn
rond (al dan niet papieren) archivering. Wordt vervolgd op het eerste oudercomité van
volgend schooljaar.
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3.
Hoe verliepen de inschrijvingen voor volgend schooljaar:
Uit de demografische evolutie is geweten dat de bevolking van Leuven toeneemt, en dat
er ook steeds meer kinderen zijn de komende jaren. Tijdens de aanmeldingsperiode bleek
dat er veel meer aanvragen waren dan dat er plaatsen waren in de poule van de
Katholieke Scholengroep. Daarom werd, nog voor de verdeling over de diverse scholen,
aan alle scholen gevraagd of ze een extra klas konden inrichten, in het bijzonder aan SPC,
HDC en Paridaens omdat deze scholen sterk overvraagd werden. Deze scholen gingen
akkoord, maar enkel nadat alle scholen van de scholengroep hiermee akkoord waren en
niet echt met volle overtuiging vanuit SPC, want de school barst nu al uit zijn voegen. Er
zijn namelijk nogal wat consequenties: er moet een lokaal bij gecreëerd worden, ook in
het zwembad, de sporthal, biologielokaal, enz moet een klas extra ingeroosterd worden,
er moeten extra leerkrachten gevonden worden om kwalitatief onderwijs te geven.
Uiteindelijk waren er (door het toestaan van extra klassen in de 3 genoemde scholen) bij
de trekking nog 107 kinderen die geen school hadden. Ondertussen is er ook al een hele
carrousel geweest over verschillende scholen (oa Rotselaar en Haacht doen hun
inschrijvingen later, en dan verdwijnen heel wat leerlingen van de Leuvense lijsten), en zijn
er veel minder leerlingen zonder school, en dat aantal zal wellicht nog verder dalen.
Voor SPC zullen er volgend schooljaar 230 eerstejaars zijn in 10 klassen van 23 leerlingen.
Op maandag 3 juli is er de mogelijkheid om voor de hogere jaren in te stromen, op die dag
wordt er genoteerd wie voor welke jaren en richtingen wil inschrijven, de klasgrootte is
maximaal 24 leerlingen.
4.
Financieel verslag van het Oudercomité (OC):
Inkomstenbron: Lidgeld en steun via stortingen van de ouders bij het begin van het
schooljaar.
Uitgaven: Denkcafé, koffiekoeken voor de dag van de leerkracht, lidgeld VCOV, sponsoring
(Speelplaatsrock, Kamp Klimaat, scholencompetities, afscheidscadeaus en drink voor de
helpers van het OC).
Saldo voor 2016-2017 is positief, 766€ in meer.
Het OC is zeker bereid om sponsoring te verlenen aan interessante initiatieven van en
door leerlingen of voor de school (zoals een groter project of bvb extra lockers indien dat
nodig blijkt).
5.
Ontslagverlening aan het huidige bestuur
Aan het huidige bestuur wordt kwijting verleend.
6.
Aanstelling van het nieuwe bestuur:
Alex Vancauwenbergh: voorzitter
Birgit Ardoullie: secretaris
Suzy Verachten: penningmeester
Ellen De Boever: coördinator oudercontacten
Goele Verbeken: coördinator vrijwilligers
7.
0proep voor coördinatoren/deelnemers werkgroepen: verkeer, schoolkwis,
denkcafé:
Schoolkwis: Christel Smeys, datum Quiz wordt op 2/3/18 geprikt
Verkeer: Els Deconinck zal naar de eerste vergadering van de Werkgroep Verkeer bij
Paridaens gaan, en dan evalueren of ze deze werkgroep verder trekt.
Denkcafé: Hilde De Vadder en Dirk Mariman: het thema kan tijdens 1 van de
vergaderingen van het OC besproken worden.
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Idee ‘doecafé’ -> rond reanimatietechnieken, cfr. sessies ‘minipop’ vorig jaar voor
leerlingen.
8.
Aanstelling vertegenwoordigers op de beleidsraad (max 2) en schoolraad (max 6):
Alex Vancauwenbergh: beleidsraad
Rita Gounakis: reserve schoolraad
Suzy Verachten: reserve schoolraad
We zoeken nog kandidaten voor de schoolraad
9.
Feedback vorige schoolraad en agendapunten volgende schoolraad
Er was geen vorige schoolraad en als agendapunt zal er gevraagd worden naar mogelijke
thema’s voor het denkcafé (een jaarlijkse informatieavond voor ouders van zowel
Paridaens, HDC en SPC dat volgens beurtrol telkens in een andere school georganiseerd
wordt. Dit jaar was de avond in Paridaens en volgend schooljaar in SPC).
10.
Varia/mededelingen
•
Fietsenstallingen in het SPC: een ouder vond dat er te weinig fietsenstallingen
waren, en dat er daardoor regelmatig fietsen opeengepakt staan, omvallen en dat er
fietsen beschadigd werden. Er werd dit jaar een nieuwe stalling op de speelplaats
opgebouwd die nog niet maximaal wordt benut. Het is een stalling op dubbele hoogte,
maar er is een stalling die nu buiten gebruik is wegens de werken aan D’Udekem d’Acoz.
Door de werken (tot Pasen 2019) zijn er wel wat verschuivingen moeten gebeuren in
klassen en fietsenstallingen en is er ook niet voldoende plaats voor alle fietsen. Er wordt
aan gewerkt maar de ruimte is nu eenmaal beperkt.
•
Wat is het drugsbeleid van de school? Een ouder had vernomen dat er op SPC
gevallen van drugsgebruik zijn. De directie is hier formeel in: alle drugsgebruik is verboden
op school, ook de sociaal meer aanvaarde drugs alcohol en tabak. De school beseft dat er
altijd leerlingen kunnen zijn die tegen de regels ingaan, en treedt hier tegen op wanneer
dat wordt vastgesteld. Dit punt verdient echter meer dan eventjes in de varia te worden
behandeld. We nemen dit volgend schooljaar op als agendapunt.
•
Jaarboek: Dirk stelde de vraag of het oudercomité niets moest schrijven voor in het
jaarboek (was in het verleden vaak zo). Dat was dit jaar niet gevraagd. Voor dit jaar is het
toch te laat, en we spreken af dat dat voor de volgende jaren ook niet als een verplichting
moet worden gezien. Het jaarboek is er toch vooral voor en door de leerlingen.
•
Hoe maakt het OC zich bekend bij de ouders? Tijdens het klassikale oudercontact
van de eerstejaars stelt het OC zich voor. En verder ook via een flyer die wordt uitgedeeld
in de klassen. Misschien moeten we iets meer promotie voeren, maar aan de andere kant
is het ook niet zo dat we per se zo veel mogelijk volk moeten mobiliseren. Het
oudercomité bestaat immers niet voor zichzelf.
Agenda oudercomités volgend schooljaar:
•
dinsdag 12/9/17
•
donderdag 9/11/17
•
maandag 5/2/18
•
maandag 12/3/18
•
woensdag 23/5/18
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