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VERSLAG
1.

Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging vorige verslagen:
De school organiseerde een evaluatie van de feedbackgesprekken die met
Kerstmis plaatsvonden in de eerste graad. Het gaat hier over de individuele
feedbackgesprekken die werden gehouden met alle leerlingen van de eerste
graad, naar aanleiding van het eerste trimester en de examens, o.b.v. zelfreflectie,
rapport en bespreking in de klassenraad.
De betrokken leerkrachten werden hierover uitgebreid bevraagd en zij waren
positief over het opzet. De leerkrachten vonden de feedbackgesprekken zeer
positief. De toelichting op het rapport was door de gesprekken ook gerichter en
beter. Het geheel van de laatste 3 dagen kan wel verbeterd worden, hierover zal
nog verder nagedacht worden. Verloop van de dagen na de examens van
december 2018 was nu: woensdag film, donderdag feedbackgesprek, vrijdag
klasactiviteit en rapport.

2.

Werkgroep Verkeer
Het oudercomité zal bijdragen aan de aankoop voor de spaakreflectoren. Het doel
is de plaatsing van de reflectoren op de fietsen van eerstejaars op een
voormiddag door helpende ouders. Er zijn ongeveer 800 fietsen op school. Er zal
een pakket van 10.000 reflectoren aangekocht worden. Hilde stelt een korte tekst
op voor het eerste jaar en Hans telt het aantal fietsen van de eerstejaars. Hilde
doet een voorstel van datum wanneer er een ploeg is om reflectoren te plaatsen
en maakt hierover praktische afspraken met Hans.
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3.

Klimaatactie: reactie en initiatieven
Hans geeft een toelichting over de klimaatacties, de mails van en naar de school
en hoe SPC hier mee omgaat.
De eerste mail van SPC waarin werd afgeraden om te gaan spijbelen, werd door
de ouders heel verdeeld onthaald. De school kreeg heel diverse reacties van
ouders: van een proficiat tot te diplomatisch, van eerder slap tot te afradende en
te dreigend. De communicatie hierover met leerling verliep steeds in een positieve
sfeer. Ook op de volgende mail waarin toelating werd gegeven om naar de
klimaatmars in Leuven te gaan, kwamen er diverse reacties. Een groep leerlingen
vond dat hun initiatiefrecht op spijbelen werd afgenomen door deelname van de
school aan deze mars.
Overzicht van de klimaatspijbelaars op SPC en van de sancties die SPC hiervoor
onderneemt:

4.

•

De eerste keer voor de klimaatmars in Brussel waren er 17 spijbelaars, zij
moesten meewerken aan een klimaatactieplan voor SPC.

•

De week erna voor de klimaatmars in Brussel waren er 271 spijbelaars, hun
sanctie was een brief schrijven aan minister Crevits, minister Schauvliege of
de Vlaamse Regering

•

De week erna waren er 43 spijbelaars, die hun ecologische voetafdruk
moesten berekenen en hieruit conclusies moesten trekken.

•

Daarna terug 71, zij keken naar de documentaire ‘Before The Flood’

•

Elke spijbelaar krijgt een B-code per halve dag afwezigheid: dit is een
ongewettigde afwezigheid. Bij 5 B-codes wordt het CLB op de hoogte
gebracht. Ouders krijgen een bericht vanaf 10 B-codes, het CLB moet dan een
begeleidingstraject opstellen.

•

Andere positieve effecten: het ‘Green Team’ van de leerlingenraad is nieuw
leven ingeblazen. Er is een instagram account waar preventietips verspreid
worden. Het thema klimaat werd ook besproken op de schoolraad en hier werd
gevraagd of de ouders niet meer betrokken moeten worden? Het oudercomité
vindt echter dat dit klimaatbewustzijn een initiatief is vanuit de leerlingen en dat
zij de vrijheid hebben om dit verder uit te werken zoals zij willen.

Stand van zaken SPC-quiz
Op 2 dagen tijd waren er 65 ploegen ingeschreven, daarna werden er nog 5
ploegen extra ingeschreven en de quiz is volledig volgeboekt.

5.

Denkcafé: Nieuwe autoriteit, woensdag 8 mei
Het denkcafé is een organisatie door ouders voor ouders, het is een beurtrol
tussen Paridaens, HDC en SPC. Thema dit schooljaar is Nieuwe Autoriteit: hoe
als ouder in de huidige tijd toch autoriteit uitoefenen op de kinderen zonder
autoritair te zijn, het gaat dus over geweldloze communicatie, combinatie van
grenzen stellen en spreken. Het denkcafé dit schooljaar zal doorgaan in HDC.

6.

Bespreking sponsoringsaanvragen
Akkoord voor sponsoring van de quiz: 300€ vooral voor het aankopen van de
prijzen, alle inkomsten gaan naar goede doelen.
Akkoord voor sponsoring van Speelplaatsrock: 350€ net zoals de voorbije jaren.
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7.

Evaluatie oudercontacten januari
Er waren voldoende medewerkers, er waren minder inschrijvingen, waarschijnlijk
omdat dit schooljaar werd besloten om ouders sneller uit te nodigen voor een
gesprek bij het kerstrapport. De uitnodiging werd verstuurd op de vrijdag voor de
kerstvakantie, kan dit ook een reden zijn? Is het zinvol te kijken of de uitnodiging
voor de oudercontacten verstuurd kan worden de donderdag voor de
kerstvakantie.
Alle oudercontacten van januari zijn heel vlot verlopen en de leerkrachten wensen
alle helpende ouders uitdrukkelijk te bedanken voor de organisatie en de
begeleiding. Ellen De Boever, die vele jaren de verschillende oudercontacten
coördineerde, zal volgend schooljaar nog een nieuwe coördinator opleiden.

8.

Feedback vorige schoolraad
Verslag

9.

•

Toelichting stand van zaken Speelplaatsrock

•

Evaluatie van de oudercontacten

•

klimaatacties

•

feedbackmomenten van de eerste graad

•

De modernisering start op 1 september 2019 voor het eerste jaar. Dit werd
toegelicht met oog op de infoavond van 21/2. Leerlingen kunnen in het eerste
jaar op het SPC voortaan kiezen tussen 1A Latijn en 1A Flex.

Rondvraag agendapunten volgende schoolraad
Water drinken tijdens en tussen de lessen: werd nog niet geagendeerd op de
schoolraad, voor eind mei zou hierover een standpunt van de leerkrachten
moeten zijn. Deze vraag zal besproken worden op de volgende schoolraad, die
doorgaat op 21/3.

10. Mails van ouders naar oudercomite@spc.ksleuven.be
Geen mails.
11. Rondvraag/Varia
•

Te agenderen op een volgend OC: Enerzijds duiding van het
professionaliseringbeleid voor leerkrachten op het SPC. Anderzijds hoe is de
vakgroepwerking van het SPC uitgewerkt.

•

Kalender voor OC voor dit schooljaar:
o maandag 25/3

o donderdag 16/5

3/3

