Beste ouder
In deze mail vindt u het verslag van de vorige vergadering van het oudercomité.
Als u hierover nog vragen heeft, neemt u best contact op met een van de bestuursleden via
oudercomite@spc.ksleuven.be
Dit bericht verstuurden we vanop een algemeen adres, antwoorden op dit mailadres worden niet opgevolgd.

oktober 2021

VERSLAG vergadering 14 september 2021
Aanwezig
Ouders:

Alex Vancauwenbergh, Helena Vanvolsem, Suzy Verachten, Emma
Vecchio, Ergun Kutlu, Joyce Koeman, Karin Kustermans, Marylise
Buyckx, Salima Kessouar, Tony Tallon, Stijn Leysen, Birgit Ardoullie

School:

Jo Beelen

Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

VERSLAG
1.

Welkom en toelichting van de hoofdactiviteiten waar ouders bij betrokken worden
Het oudercomité (OC) is georganiseerd in een aantal vaste leden met vaste
functies. Op elke vergadering worden alle ouders telkens uitgenodigd en is elke
ouder welkom om de vergadering bij te wonen. Tijdens het jaar doen we beroep op
ouders die mee willen werken aan werkgroepen zoals bijvoorbeeld GSM-gebruik of
willen helpen bij activiteiten die op school georganiseerd worden. Het oudercomité
biedt dus ondersteuning bij activiteiten die door de school of door de leerlingen
georganiseerd worden. Dit betekent in de praktijk logistieke ondersteuning of
financiële steun.
Voorbeelden van activiteiten zijn het helpen bij het serveren van drank en hapjes
bij bijvoorbeeld de quiz, café frappé, opendeurdag,… Ook een belangrijke activiteit
is het organiseren van de oudercontacten, deze worden geroosterd door vrijwillige
ouders. Ook op de avond zelf is er ondersteuning en het toezien op het uurrooster
zodat de planning kan gerespecteerd worden. Zo duren de gesprekken niet te lang
en is er weinig wachttijd. Dit wordt door ouders en leerkrachten geapprecieerd.
Het OC probeert mee te denken met de school en participeert mee op de
schoolraad. In de schoolraad zijn er 4 geledingen vertegenwoordigd, elk met 4
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leden; 4 vertegenwoordigers vanuit het OC, 4 leerlingen en 4 leerkrachten en 4
mensen uit de lokale gemeenschap. De staf (directie en coördinatoren) zijn
adviserend aanwezig. De schoolraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke
voorzitter.
Het OC krijgt enkel inkomsten via een vrijwillige bijdrage van ouders. Daarmee
steunen we de school en projecten in de school; bvb een bijdrage voor het
aankopen van lockers, sponsoring van de treintickets naar het scholierenparlement
of andere wedstrijden, hulp bij het aankopen van spelkoffers, spike ball sets...
2.

Goedkeuring en opvolging verslag:
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

3.

Cijfers en werkthema’s van de school
Voor het eerst in jaren zijn er iets minder leerlingen, dat is ook goed, want vorig jaar
waren er 51 klassen en dat was eigenlijk wat veel voor de speelplaats, sporthallen,
wetenschapsklassen enz.
Er zijn nog steeds 200 leerlingen in het eerste jaar. Het verschil in leerlingaantallen
zit vooral in het 5de jaar, een aantal jaren geleden werd er gestart met 10 klassen in
het eerste jaar en van die leerlingen hebben er nu een aantal zich in de loop van
de jaren geheroriënteerd.
De instroom is het grootst in het 3de jaar, er zijn hier 20 instromers, waarvan iets
meer dan 10 vanuit Stroom.
Conclusie: Iets grotere in- en uitstroom, iets meer bissers, alle Majors en Minors
vanuit de modernisering van het onderwijs worden georganiseerd.
De nieuwe richting Moderne Talen in het derde jaar werd amper gekozen en zal dit
jaar niet ingericht worden op SPC, maar kan wel gevolgd worden op HDC.
Corona-regels op school: deze zijn vergelijkbaar met de regels op café: het
mondmasker mag uit als leerlingen aan hun bank zitten, maar dient gedragen te
worden om aan het bord te komen, om naar toilet te gaan, in de gangen, …
Jaarthema:






Evaluatie in evolutie: Evalueren van de vorige aanpassingen in het
evaluatiebeleid (openstellen puntenboek, weglaten gemiddeldes, …)
Digisprong – hybride leren: proefproject in 4GL, werkgroep hybride leren
Professionalisering: “doe-het-zelf”-bijscholing, ICT-competenties, hybride
leren
Werkgroep Schoolbeleid: cyclische evaluatie van de kwaliteit bewaken,
welbevinden
Vakgroepwerking: samenwerking van leerkrachten die hetzelfde vak geven,
aandacht voor een betere vakgroepwerking, dit jaar komt de evaluatie van
de veranderingen van de voorbije 3 jaar aan bod.

MOS: Modernisering Secundair Onderwijs: Dit schooljaar startte het hervormde
derde jaar, hier komen nieuwe leerplannen en nieuwe lessentabellen bij kijken.
Volgend jaar is het vierde jaar aan de beurt en er wordt al gewerkt aan de
voorbereiding van de hervorming van de 3de graad.
Leerlingbegeleiding:


GOK-uren (extra uren om bijkomende ondersteuning te geven): Momenteel
18 verschillende thuistalen gesproken bij 43 van de 200 leerlingen uit het
2/4



4.

eerste jaar.
Studiebegeleiding: terugkeer naar wat vroeger was: werkbaar werk,
studiecoaching wordt opnieuw studiebegeleiding (vast uur op dinsdag 8ste
uur met afgebakende trajecten), studietips. Het studiekot versmelt met de
avondstudie. Dat betekent dat de avondstudie in verschillende lokalen
georganiseerd wordt (een voor een ‘stille studie, een voor groepswerken,
een computerklas ter beschikking voor PC-werk, … ) onder actieve
begeleiding van een graadstudiemeester en een studiebegeleider.

Acties m.b.t. overmatig gsm-gebruik
GSM-gebruik is uitsluitend toegelaten tijdens de pauzes én alleen buiten de
gebouwen. Er wordt gemerkt dat op de speelplaats sommige leerlingen zich wat
laten meeslepen en dat het vooral leerlingen van de eerste graad zijn die op de
speelplaats vrijwel continu op hun GSM bezig zijn. In het begin van het nieuwe
schooljaar willen we de nieuwe leerlingen en nieuwe ouders helpen om hen hierbij
te ondersteunen. Op SPC willen we niet naar ‘verbieden’ gaan. Er werd vorig jaar
een Geen Smartphone Maandag georganiseerd op maandag 31/5/2021. Er werden
allerlei activiteiten aangeboden. Er was een heel fijne sfeer op de speelplaats, veel
leerlingen hebben het geapprecieerd en er was een duidelijke vraag om dit vaker
te doen. De werkgroep is dit jaar nog niet samen gekomen, maar er was zeker al
afgesproken om ook op sensibilisering in te zetten. Er is bij de leerlingen informatie
beschikbaar over alle mogelijke middagactiviteiten en de spelkoffer zal ook terug
aangevuld worden. Op donderdag 23/9 is er ook terug het eerste noenfest, hierbij
wordt er ook aan eerstejaars getoond wat er allemaal kan tijdens de
middagspeeltijd. Vaak heeft het noenfest ook een thema: fairtrade, inclusie,
LGBTQ+, veggiedag, ….

5.

Activiteitenkalender voor leerlingen en/of ouders dit schooljaar
Opendeurdag: 13 maart
Quiz: enkel indien de verantwoordelijke leerkracht hiervoor meer hulp kan krijgen.
Speelplaatsrock: dit evenement zal door de leerlingen voorgesteld worden op de
eerstkomende schoolraad.

6.

Vervanger helpende handen
Het oudercomité zoekt een vervanger om mails uit te sturen en op te volgen voor
‘helpende handen’: ouders die bij activiteiten zoals hierboven vermeld te komen
helpen.
Wie interesse heeft kan een mail sturen aan: oudercomite@spc.ksleuven.be.

7.

Vraag naar agendapunten volgende schoolraad en rondvraag/varia
Is het mogelijk om de vergaderingen van het OC zowel op school te laten doorgaan
als tegelijk online? Dat kan momenteel niet, internet, geluid en toestellen zijn
hiervoor nog niet voorzien, maar we kunnen uitzoeken of er van thuis uit
geluidstechnisch kan gevolgd worden.
Digisprong: de week van 20/9 komt hierover meer informatie zoals het
gebruikscontract en de week van 27/9 zullen de leerlingen van 4GL hun proeflaptop
krijgen.

8.

Mails van ouders naar oudercomite@spc.ksleuven.be
Alle ouders krijgen het verslag na de vergadering, maar meestal is dat samen met
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de uitnodiging van de volgende vergadering. De verslagen gaan binnenkort ook
beschikbaar zijn op de website.
Mail rond alternatieve activiteiten om GSM-gebruik te ontraden: alle mails rond
GSM werden aan Karin bezorgen.
To do’s voor OC:
Mogelijkheid onderzoeken of de vergaderingen van het
oudercomité gelijktijdig online en op school kunnen doorgaan
9. Data oudercomités volgend schooljaar:






dinsdag 9/11/2021
maandag 17/1/2022
woensdag 23/2/2022
donderdag 21/4/2022
maandag 23/5/2022
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