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VERSLAG oudercomité van 9 november 2017
Aanwezig
Ouders:

Ellen De Boever, Alex Vancauwenbergh, Suzy Verachten, Philip
Pieters, Jan Van Espen, Birgit Ardoullie

School:

Chris Croes

Verontschuldigd: Goele Verbeken, Martine Crombé, An Hooghe, Els Deconinck,
Dirk Mariman, Hilde De Vadder, Christel Smeys
Verslag:

Alex Vancauwenbergh en Birgit Ardoullie

VERSLAG
1. Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag
Opvolging over de vraag of Spaans kan gegeven worden i.p.v. Duits:
In alle richtingen Moderne Talen in het katholiek onderwijs is het verplicht om
minimaal 2u Duits aan te bieden zowel in het 5de als 6de jaar. SPC heeft er
voor gekozen om via de complementaire uren of de “vrije ruimte” in alle
richtingen met Moderne Talen zowel in het 5de als 6de jaar nog een extra uur
Duits toe te voegen (uitzondering hierop is het 6de jaar in de richting Moderne
Talen-Wetenschappen).
In de richtingen Moderne Talen-Wiskunde en Latijn-Moderne Talen is er in die
complementaire uren daarbovenop nog 1u Spaans voorzien in het 5de jaar. In
de andere richtingen met Moderne Talen is daar geen ruimte meer voor.
Deze vraag kan daarom ook niet voorgelegd worden door de leerlingenraad.
2. Bijkomende 1ste graadsschool: Project 18
Voor volgend schooljaar werd vanuit de scholengemeenschap Project 18
opgestart, dit is een extra 1ste graadsschool waar de manier van werken, van
oriënteren een beetje herbekeken wordt. Het is een school voor een 140
leerlingen in het eerste jaar en het jaar daarna voor een 250 leerlingen in eerste
jaar en tweede jaar. Heel binnenkort start de communicatie naar de Raad van
Bestuur en het personeel.
Volgende vergadering kan hierover meer informatie gegeven worden.

1/3

3. Stand van zaken diverse acties en werkgroepen:
Het oudercomité kreeg veel reacties op de oproep voor vrijwilligers, dit is zeer
stimulerend, bijkomende vrijwilligers zijn natuurlijk nog steeds welkom. In totaal
hebben ongeveer 60 mensen gereageerd. Hierbij een kort overzicht:
1. Denkcafé met als thema: ‘kind en sociale media’: voorgestelde datum is 8
mei, afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het denkcafé doorgaan in
de benedenrefter of in de studio.
2. Kwis: 3 personen, datum 2 maart
3. Werkgroep verkeer: in totaal hebben 7 personen gereageerd. De
werkgroep kan eigen initiatieven voorstellen of aansluiten bij acties van de
buurtscholen Paridaens en HDC. Ter informatie: De School organiseerde
op donderdag 9/11 de fietsgraveeractie en er werden ook spaakreflectoren
uitgedeeld aan wie zijn fiets liet graveren.
4. Organisatie van de oudercontacten: 28 personen, wat al een goede start is,
want vorig jaar waren er verschillende personen die hun laatste jaar deden,
maar er zijn zeker nog nieuwe mensen nodig om te roosteren. Er zijn wel
verschillende nieuwe bijzitters waardoor deze vrijwilligers maximaal 2
avonden moeten komen. Deze positieve trend zou zich verder moeten
zetten.
5. Financieel: op dit ogenblik hebben 262 families lidgeld gestort voor een
bedrag van 2.075€. Er mag nog steeds lidgeld gestort worden.
6. Werkgroep rond klimaat of welbevinden op school: werd doorgegeven aan
de leerlingenraad omdat er leerlingen zijn die hierin interesse hebben zodat
de ouders en de leerlingen elkaar zouden kunnen vinden. Verdere
contacten kunnen via 2 leerkrachten Tom Deckers en Magali Haesendonck
omdat zij de leerlingenraad kanaliseren.
7. Initiatief van de school en meters-peters: het Noenfest: Elke laatste
donderdag van de maand is er muziek en de middag-activiteiten worden in
de kijker gezet, er is ook verkoop van de wereldwinkel met een educatief
filmpje waar veel interesse voor was. Misschien kan dit verder evolueren tot
het invoeren van een gsm-loze dag.
4. Feedback vorige schoolraad
Volgende thema’s kwamen aan bod:
•

Het schoolthema ‘zorg’ en hoe hieraan dit schooljaar gewerkt zal worden.

•

De enquête welbevinden van leerlingen die vorig jaar werd afgenomen in
de school krijgt een vervolg. De doelstellingen hiervan is om wat goed is, te
behouden, wat kan verbeterd worden, te verbeteren. De resultaten van de
enquête werden besproken in de klas tijdens de les godsdienst.
Bijkomende info hierover tijdens het OC: De leerkrachten kregen dezelfde
thema’s voorgelegd en ook hun mening werd hierover gevraagd. De
resultaten van het geheel zou naar de ouders terug gekoppeld kunnen
worden tegen het einde van het schooljaar, op 1 van de laatste
vergaderingen.
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•

Er werd een time-out lokaal ingericht.
o Leerlingen met een individueel leertraject kunnen er rustig werken.
o Sommige leerlingen kunnen de drukte van de speelplaats niet altijd
even goed aan. Zij komen tot rust in het time-out lokaal.
o Leerlingen die het even moeilijk hebben, kunnen er bekomen.

•

Werkgroep rond klimaat: Het oudercomité toont interesse om mee na te
denken over een project rond klimaat (in samenwerking met de
leerlingenraad).

5. Rondvraag agendapunten volgende schoolraad
De volgende schoolraad gaat door 30/11 en onder andere volgende thema’s
zullen aan bod komen:
1. Het nascholingsplan van de school
2. Evaluatie van de oudercontacten (vanuit het oudercomité)
3. Stand van zaken voor de kwis (vanuit het oudercomité)
6. Rondvraag/Varia
•

Café Frappé, zaterdag 28/4: Er was een vraag voor hulp aan het
oudercomité, deze vraag zal met de aanvrager meer in detail besproken
worden.

•

Werken aan D’Udekem d’Acoz verlopen vlot, er zijn geen problemen met
het uitvallen van internet of elektriciteit, af en toe is er wel veel stof of
lawaai, maar dat is afhankelijk van het type werk dat op dat ogenblik
doorgaat. Er zijn wekelijkse werfvergaderingen met alle betrokken partijen.

•

De school bekijkt vanuit het pedagogisch overleg of een verandering van
de dagindeling aangewezen is. Momenteel zijn er een aantal voorstellen
die door de leerkrachten geëvalueerd worden, zoals (20 minuten) langere
middagpauzes die gebruikt kunnen worden voor vergaderingen of
besprekingen binnen de klas, 1 langere middagpauze, geen veranderingen,
…. Op basis van de resultaten van de leerkrachten zal een beperkt aantal
voostellen aan de leerlingen worden voorgelegd en tenslotte aan de
schoolraad.

7. Agendapunten voor volgend OC
•

Project 18 wordt meer in detail toegelicht

•

Het drugsbeleid van de school wordt meer in detail toegelicht

•

Bespreking van de (tussentijdse resultaten) van de zorgenquête, is
ingepland voor de vergadering van 12 maart
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