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VERSLAG oudercomité van 12 september 2017
Aanwezig (18)
Ouders:

Goele Verbeken, Els Deconinck, Dorine Broekaert, Ilse Pauwels,
Ellen De Boever, Rita Gounakis, Jan Van Espen, Patricia
Vandenbulcke, Robin Von Winckelmann, Nina Pattyn, Sabine
Roose, Alex Vancauwenbergh, Hilde De Vadder, Leen
Santermans, Wim Schuerman, Dirk Mariman, Suzy Verachten

School:

Jo Beelen, Nathalie Lufin

Verontschuldigd:

Lieve De Mey en Dirk Bosmans, Birgit Ardoullie

Verslag:

Alex Vancauwenbergh en Suzy Verachten

VERSLAG
1. Welkom
2. Goedkeuring en opvolging verslag
•

De vraag rond digitalisering en archivering werd opnieuw besproken.
Jaarlijks worden er 300000 à 400000 paginas minder gedrukt dankzij
communicatie via mail en/of via SmartSchool. Er wordt met de leerkrachten
besproken welke taken digitaal haalbaar zijn, rekening houdend met de
werkomstandigheden en werkdruk. Verbeteren is lastiger digitaal. De vraag om
studiemateriaal van de leerlingen (leerboeken, agenda’s, taken, toetsen,
examens ed) twee jaar bij te houden op papier blijft. De wetgeving omtrent
digitalisering en archivering is momenteel een beetje onduidelijk.
Vragen die opgenomen werden voor verdere actie:
- Keuzes die door de ouders digitaal doorgegeven werden terugkoppelen per
mail (bv via Google formulier).
- Hoe kunnen ouders digitaal ondertekenen? Er wordt ook nagevraagd hoe
digitaal ondertekenen via SmartSchool kan.

3. Cijfers en jaarthema van de school
•

Er zijn momenteel 1114 leerlingen ingeschreven. Continue groei sinds 2000.
Onder druk van de Katholieke Scholengroep Leuven is er één extra klas
ingericht voor het 1ste jaar wegens een groot aantal kinderen zonder school –
zo bleek uit de eerste simulaties. Dit is een eenmalige beweging. Voor volgend
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schooljaar is Project 18 opgestart met de scholengemeenschap: Een extra 1ste
graadsschool waar de manier van werken, van oriënteren herbekeken wordt en
de uitdrukkelijke ambitie heeft innoverend te zijn. En zo zal de capaciteit
verhoogd worden.
Schooljaar 2017-2018:
- 10 klassen 1ste jaar, goed voor 228 leerlingen
- 9 klassen in het 2de jaar
- 8 klassen in het 3de jaar en 4de jaar£
- 7 klassen in het 5de jaar en 6de jaar.
Het doel is maximum 24 leerlingen per klas. Er is 1 klas met 25 en 1 klas met
26 leerlingen.
- De instroom in andere jaren dan het eerste is beperkt: 18 leerlingen in totaal
- De uitstroom is 40 leerlingen, meestal naar een richting die het SPC niet
aanbiedt.
- Bissers: 10 leerlingen in totaal.
- Er is een grote groep in 2de Grieks-Latijn: 29 leerlingen
- 5 leerlingen studeren een trimester in het buitenland; wij verwelkomen 3
leerlingen uit het buitenland, zij blijven een heel schooljaar
- Er is geen 5de Moderne Talen Wiskunde ingericht (te weinig inschrijvingen).
•

Het jaarthema is, net als vorig jaar, zorg: Het algemene welbevinden op school,
een warme school voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. De data van
de enquête van vorig jaar wordt verwerkt.

•

De werken aan het gebouw D’Udekem d’Acoz zouden volgens planning
voltooid zijn rond Pasen 2019. Er worden in het gebouw nog steeds nieuwe
waardevolle ontdekkingen gedaan die de restauratie soms een andere wending
geven dan gepland. Vermits er voor de brandveiligheid aan de buitenkant een
nieuwe betonnen trap komt, kan er op zolder een polyvalente ruimte voor een
honderdtal mensen worden voorzien.

4. Activiteiten Oudercomité
De klassieke bijdragen worden hier beneden opgelijst - zonder beperkend te
willen zijn, alle voorstellen voor activiteiten waar ouders de werking van de school
kunnen ondersteunen zijn welkom. De vergadering van het oudercomité heeft als
doel alle activiteiten te bespreken en te communiceren naar de directie.
•

Oudercontacten
Er is geen zuiver online systeem voor het plannen van de oudercontacten.
Leden van het oudercomité proberen alles zo te schikken dat de afspraken
voor de ouders aansluiten en dat de leerkrachten niet lang moeten wachten
tussen 2 afspraken in. Elk jaar is er opnieuw vraag naar vrijwilligers voor het
roosteren. Daarenboven zoeken we op de avond van het oudercontact zelf
mensen om een lijst per klas (één ouder per klas) op te volgen. Er zijn 4 à 5
klassen per avond. Elk contact wordt afgerond na 10 minuten om aan de
planning te kunnen houden. De oudercontacten zijn ingedeeld in 2 groepen:
1ste,2de, 3de jaar en 4de, 5de, 6de jaar. In de schoolwijzer staat de kalender

•

Opendeurdag: Hotdogs bakken

•

Speelplaatsrock: Frietjes bakken

•

Café Frappé ( free podium om leerlingen die iets creatief doen in de
schijnwerpers te zetten – circus, muziek, dans, fotografie etc). Vorig jaar werd
het oudercomité enkel gevraagd om een financiële bijdrage. Dit jaar staat Café
Frappé gepland op zaterdag 28 april
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•

Werkgroep verkeer: Paridaens en HDC hebben een werkgroep rond veilig
verkeer, wij krijgen deze werkgroep moeilijk draaiende. De startvergadering bij
Paridaens is op 21 september. We zullen vragen naar het verslag om te
bekijken of we eventueel kunnen aansluiten. Activiteiten op school rond
verkeer: Eén dag per jaar komen er mensen van VTI naar SPC om fietsen te
controleren, fietsen kunnen ook gegraveerd worden

•

De kwis wordt tweejaarlijks georganiseerd. Er is een werkgroep
vragenopstellers en een werkgroep praktische activiteiten. Dit jaar gepland op 2
maart

•

Infoavond voor kandidaat eerstejaars. Ouders worden hier ingeschakeld om
een drankje te schenken. Dit jaar gepland op 1 maart

•

Het Denkcafé: jaarlijks gezamenlijk initiatief van HDC, Paridaens en SPC.
Het Denkcafé is een avond rond een thema ivm school, opvoeding, jeugd. Dit
jaar is het aan SPC om het Denkcafé te organiseren. Dirk Mariman en Hilde De
Vadder zullen voor een thema zorgen. Voor het Denkcafé is de eerste optie om
te kijken naar initiatieven via het ‘Huis van het kind’. Onderwerp zou dan zijn de
opvoedingsvraag rond hoe omgaan met sociale media. Op 6 september werd
hieromtrent een boek gepubliceerd van Lieve Swinnen en Stefaan Lammertyn:
Help! Mijn kind leeft online. De prijs voor de spreker (Dr Lieve Swinnen) is 400
euro. Een mede-auteur zou betrokken kunnen worden voor een interactief
denkcafé. De meerkost wordt nagevraagd. Een tweede optie is via de
Gezinsbond met mediawijs, zij bieden een interactieve lezing aan rond sociale
media in samenwerking met Childfocus via VCOV. Hier wordt onder meer de
rol als ouders wat betreft online veiligheid aangekaart. De prijs is 100 a 150
euro, maar dan is er geen gerenommeerde spreker aanwezig. We plannen het
Denkcafé best na 6 februari, die dag is Safer Internet Day, georganiseerd door
de preventiedienst van de stad. Opmerkingen/vragen van ouders: Is het
mogelijk dat op school zelf een link gemaakt wordt met het onderwerp van het
Denkcafé; zou – op de avond zelf – de directie van de verschillende scholen
kunnen spreken over het thema; misschien een idee om kleine groepjes te
maken om onderling van gedachten te wisselen voor de spreker aan bod komt;
idee om de spreker kort te laten spreken, dan groepen vormen die discussiëren
en dan terugkoppelen met spreker. Deze ideeën moeten op voorhand
besproken worden met de spreker. Robin kan helpen met de layout van de
flyer.
De Schoolraad stelde een ontdubbeling voor, nl een Denkcafé en een Doecafé.
Idee van het Doecafé is om ook de ouders de oefening reanimatie met de pop
aan te bieden, de leerlingen hebben dit eerder gedaan. Eén van de
initiatiefnemers is Rik Willems.

•

Beleidsraad: Het bestuursorgaan van de school zelf, hier zijn twee plaatsen
voor ouders

•

Schoolraad: Een participatie-orgaan om drie groepen elkaar te laten
ontmoeten, nl leerlingen, leerkrachten/directie en ouders

Begin van elk schooljaar wordt er een mail naar alle ouders op school uitgestuurd met
de vraag of ze iets willen bijdragen. Die lijst wordt dan later bevraagd als er ouders
nodig zijn. Deze mail wordt nog verstuurd.
5. Toelichting van de hoofdactiviteiten waar ouders bij betrokken worden
•

Studiebegeleiding voor ouders 2de en 3de graad (gepland op 30 januari)
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De vraag voor tweedelijnsbegeleiding door ouders komt van de ouders zelf:
Wat kunnen zij preventief doen om leerlingen te ondersteunen met bv planning,
chaos in de boekentas.
Voor de 1ste graad is dit vorig jaar vlot verlopen, voor de 2de en de 3de graad
hadden de leerkrachten graag een aanpassing gezien tov vorig jaar.
Deel 1: de studiebegeleiders delen wat inzichten over het leren bij pubers
Deel 2: de ouders wisselen tips en ervaring uit. Vorig jaar leek deel 2 op een
oudercontact, dit is absoluut niet de bedoeling. Met een praatcafé gedragen
door de ouders hopen de leerkrachten dat effect te kunnen kortsluiten. Voor dit
deel hadden ze graag wat ondersteuning van de ouderraad gekregen.
Deze avond werd bewust na de oudercontacten geplaatst. Heel belangrijk is
kenbaar te maken dat de avond als doel heeft informatie uit te wisselen,
inzichten in hoe pubers denken, meer begrip voor het gedrag van pubers, van
elkaar leren als ouders. Misschien is het mogelijk om in groepen per thema te
werken.
•

Studiekeuzebegeleiding (Meet and Greet Seniors) voor de 6de jaars (gepland
op 8 februari)
Idee is om de 6de jaars de kans te geven om met ervaren 'professionals' over
hun beroep en loopbaan informatie te kunnen uitwisselen. Met de hulp van de
ouderraad hopen de leerkrachten een brede waaier aan beroepen te kunnen
verzamelen. Ouders schrijven zich in, we lijsten de beroepen of domeinen op
en organiseren voor de leerlingen een 'beurtrol' zodat ze 2 of 3 mensen kunnen
ontmoeten, hopelijk in kleine groepen. Voor de Meet and Greet met studenten
heeft het heel goed gewerkt.
Vraag ook voor omkadering met hapje/drankje. Graag ook vermelden in de mail
die uitgaat voor vraag vrijwilligers.

6. Rondvraag/Varia/Vraag naar agendapunten voor de schoolraad
•

Ontvangen via mail: Het zwembad zou tegen het einde van de week altijd erg
vuil zijn. Vooral de vloer rondom het zwembad.
Antwoord: Het zwembad wordt elke dag gepoetst, het is natuurlijk begrijpelijk
dat het er ’s morgens netter zal zijn dan de uren in de namiddag.

•

Ontvangen via mail: Het was opnieuw een heel gedoe om al de schoolboeken
van de eerstejaars de eerste dagen op school te krijgen (met de fiets). Is het
niet mogelijk om na aankoop van de schoolboeken, die boeken onmiddellijk in
de juiste klas te gaan neerleggen.
Antwoord: er zal volgend jaar duidelijk gecommuniceerd worden naar de
ouders dat de boeken niet de eerste dag aanwezig moeten zijn, om zo een
spreiding mogelijk te maken.

•

Ontvangen via mail: Fietshelmen voor fietsers op school: het merendeel van de
kinderen komen zonder fietshelm toe; daardoor voelen de fietsers/tieners die
die wel dragen zich minder “cool” – mogelijkheid om promotie te maken?
Antwoord: past goed in thema’s voor de werkgroep verkeer. Als we die dit jaar
bestaft krijgen nemen we dit mee.

•

Ontvangen via mail: In bepaalde richtingen (zoals Economie Moderne Talen)
wordt Duits een belangrijk taalvak in het 5de. Ik hoor regelmatig dat de
leerlingen liever bv Spaans (wereldtaal) zouden hebben ipv Duits. Is dit
wettelijk mogelijk? Staat SPC hiervoor open?
Antwoord: Als leerlingen dit belangrijk vinden, kunnen ze dit via de
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leerlingenraad op de schoolraad brengen.
•

Vraag: Zijn er nieuwsbrieven? Nee (wel wekelijks voor leerkrachten)

•

Graag te vermelden bv via de website van SPC: Een link naar de
opvoedkalender van Leuven
http://www.huisvanhetkindleuven.be/nl/tiener-tot-jongvolwassene
(eerst registreren, daarna maandelijks nieuwsbrief in mailbox)

•

Vraag: Is er een werkgroep milieu, klimaat (visie van de school, verplaatsing
van en naar school, verpakking, zonnepanelen etc)?
Nog geen werkgroep vanuit de ouders. Vanuit de leerlingen zelf werd kamp
klimaat georganiseerd in mei de voorbije 2 jaar. De interesse rond dit thema
vanuit het oudercomité zal doorgegeven worden aan de leerlingenraad
(agendapunt schoolraad)

7. Ter info: Data volgende vergadering oudercomité:
•

donderdag 9/11/17

•

maandag 5/2/18

•

maandag 12/3/18

•

woensdag 23/5/18

8. Ter informatie: Externe initiatieven:
Initiatieven van externe organisaties die interessant kunnen zijn voor ouders,
kunnen teruggevonden worden via http://sintpieterscollege.be/oudervereniging/,
onder extra initiatieven.
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