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VERSLAG oudercomité van 23 mei 2018
Aanwezig
Ouders:

Alex Vancauwenbergh, Dirk Mariman, Ellen De Boever, Sabine
Roose, Goele Verbeken, Suzy Verachten, Jan Van Espen, Birgit
Ardoullie

School:

Jo Beelen

Verontschuldigd: Rita Gounakis, Philip Pieters, Els Deconinck
Verslag:

Alex Vancauwenbergh en Birgit Ardoullie

VERSLAG
1. Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
Verschillende initiatieven van dit schooljaar werden positief afgesloten:


Café Frappé verliep heel vlot



Er werd genoten van Kamp Klimaat



Denkcafé was ook een succes

2. Stand van zaken inschrijvingen volgend schooljaar SPC en Stroom
In totaal zijn er 200 plaatsen in het eerste jaar, waarvan er dit jaar 75 broers en
zussen of kinderen van collega’s ingeschreven zijn. Er zijn dus nog 125 plaatsen
vrij.
40 plaatsen zijn voorbehouden voor indicatorleerlingen, indien deze niet ingevuld
worden dan komen deze plaatsen nog vrij, uiteindelijk waren er een 30-tal
indicatorleerlingen.
185 kinderen kozen als eerste keuze voor SPC, er is dus nog een grote wachtlijst
voor de eerste keuze, hiervan vallen er altijd een aantal af omdat zij nog beslissen
in te schrijven in andere scholen. Dit geeft een hele carrousel die nu lopende is.
Het verschuiven van inschrijvingen geldt ook voor Stroom, met hoeveel zij zullen
starten is momenteel nog niet duidelijk. Er is op dit moment nog (wat) plaats.
Stroom start in de gebouwen naast Sancta Maria op het Sint-Jacobsplein, terwijl
met de bouw aan de Minckelersstraat gestart wordt. .
Volgend jaar zullen de inschrijvingen van alle secundaire scholen van Leuven
tesamen plaatsvinden en niet alleen voor scholen van de KSLeuven. Hopelijk
vallen er zo al wat dubbele inschrijvingen weg.
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3. Initiatief SPC voor warme school: introductie enquête
Het kernidee is: iedereen graag op school (leerlingen, ouders en personeel). Dit
zal worden uitgebouwd tijdens een traject van 3 jaar en een kerngroep zoekt naar
mogelijkheden om nog beter/warmer te worden.
• Betrokkenheid en welbevinden verhogen
• Steeds vertrekkende van de visie van de school
• Stimulans om initiatieven vorm te geven
• Maximale participatie
Er werd een enquête uitgestuurd naar alle ouders. Deze bevraging wordt
opgehangen aan de 5 basiswaarden van de school. Verwerking van de
antwoorden uiterlijk tegen het einde van de zomervakantie zodat hierover
feedback beschikbaar is op het eerste OC van volgend schooljaar.
4. Stand van zaken hervorming Leuvense Katholieke Scholen (i.k.v. BOS en MOS)
Hierin zijn weinig nieuwe ontwikkelingen op dit moment. Momenteel worden de
personeelsleden betrokken bij het zoeken naar oplossingen, de timing wordt
bekeken en er wordt input/ervaringen gezocht over het project.
1 september 2019 zal er verplicht gestart worden met nieuwe leerplannen in het
eerste jaar. Het uitwerken van een brede en oriënterende eerste graad start in het
komende schooljaar. Stand van zaken: kader voor de eindtermen van de eerste
graad werd goedgekeurd in het parlement, de concrete eindtermen worden nu
uitgewerkt, daarna worden de leerplannen uitgewerkt en tot slot worden er
handboeken gemaakt.
De uitwerking van onze nieuwe eerste graad gebeurt gemeenschappelijk met de
andere scholen van de KSLeuven. Een leerkracht per school zit in een kerngroep
en een directeur per school in een stuurgroep om de hervorming van de eerste
graad over alle scholen heen samen uit te werken. Voor SPC zit Ilse Steenwegen
als coördinator eerste graad in de kerngroep en Jo Beelen als directeur in de
stuurgroep.
5. Financieel verslag Oudercomité
Het financieel verslag wordt toegelicht.
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 (Café Frappé, Kamp Klimaat, truien leerlingenraad, Quiz,
scholierenparlement, circusmateriaal, drink voor de helpers van het OC).
Saldo voor 2017-2018 is licht negatief, 762€ in min.
Het OC is zeker bereid om sponsoring te verlenen aan interessante initiatieven
van en door leerlingen of voor de school (zoals een groter project). Op de
schoolraad zal opnieuw de vraag gesteld worden aan de leerlingen of er
initiatieven zijn waarvoor zij sponsoring willen vragen aan het OC.
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6. Ontslagverlening aan het huidige bestuur en aanstelling van het nieuwe bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator oudercontacten, coördinator
vrijwilligers)
De huidige mandaten zullen ook volgend schooljaar opgenomen worden:
Alex Vancauwenbergh: voorzitter
Birgit Ardoullie: secretaris
Suzy Verachten: penningmeester
Ellen De Boever: coördinator oudercontacten
Goele Verbeken: coördinator vrijwilligers
7. Aanstelling vertegenwoordigers op de beleidsraad (max 2) en schoolraad (max 6)
Beleidsraad: Alex
Schoolraad: Dirk, Ellen, Jan, Sabine, Rita, Philip
8. Indien kandidaten: aanstelling werkgroep verkeer
Geen kandidaten.
9. Feedback vorige schoolraad
De oefening rond de warme school was een zeer fijn initiatief.
10. Rondvraag agendapunten volgende schoolraad (7/6)
Sponsoring vanuit het OC is mogelijk.
11. Rondvraag/Varia


Kalender voor OC voor volgend schooljaar:
o woensdag 12/9
o dinsdag 23/10
o maandag 3/12
o dinsdag 12/2
o maandag 25/3
o donderdag 16/5



Er zal een datum (augustus) vast gelegd worden voor de eerste
vergadering voor voorbereiding van de vergaderingen van het OC.
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