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VERSLAG
1.

Kort overlopen van de agenda van de eerste vergadering van het schooljaar
Werkgroep Verkeer: heeft enkele maanden stil gelegen, maar er zal bekeken
worden of deze terug kan opstarten.
Oudercomité versus ouderraad: het oudercomité beslist om de huidige structuur te
behouden.

2.

Impact studiehervorming MOS op SPC
MOS = Modernisering Secundair Onderwijs: Doel: observeren in de eerste graad
om daarna gefundeerd te kunnen oriënteren. De basisopties zijn wat door elkaar
gegooid: de richting moderne wetenschappen bestaat niet meer, er zijn nieuwe
richtingen bij gecreëerd en het SPC kiest voor de volgende basisopties: Klassieke
Studiën, Economie en Organisatie, STEM-Wetenschappen, Maatschappij en
Welzijn. Je kiest een basisoptie van 5u (dit is de major) en daarbovenop heb je
nog 2u (dit is de minor) die de school zelf kan invullen. Op SPC zal Moderne
Talen niet aangeboden worden als basisoptie, maar wel als minor. De leerlingen
kunnen verschillende combinaties van major en minor kiezen.
SPC geeft hierover tijdens de lesuren informatie aan de leerlingen van het eerste
jaar op 7 mei, ook voor de ouders van die leerlingen wordt een infoavond
georganiseerd op 12 mei en een week later is er een individueel oudercontact
mogelijk.
Dit schooljaar werd er geen infoavond georganiseerd, er zal later geëvalueerd
worden of deze infoavond nog opnieuw georganiseerd zal worden.

3.

Nazorg i.k.v. stopzetting Perron 3000
Er is een voorstel tot bemiddeling, er werd een bemiddelaar aangesteld om terug
op een constructieve manier samen te kunnen werken. Er wordt gevraagd welke
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plannen er nog zijn voor SPC, het voorgestelde plan Perron 3000 ligt niet meer op
tafel, maar er zouden wel goede oplossingen gezocht moeten worden om de
geschetste problematieken op te lossen. Wat onder andere ook ontbreekt is de
‘duidelijkheid’ van de problematieken voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Als
één van de eerste stappen om terug samen verder te kunnen gaan, zal een
bemiddelingstraject opgestart worden dat werkt op het relationele. Hier zal nog
niets inhoudelijks besproken worden, de inhoudelijke gesprekken zijn voorlopig
niet aan de orde.
4.

Evaluatie van de voorbije oudercontacten
De oudercontacten zijn goed verlopen, maar er zijn ook enkele mogelijke
verbeterpunten om de oudercontacten nog vlotter te laten verlopen:
•

De oudercontacten waren heel kort na de vakantie. De lijsten met de
inschrijvingen kwamen heel laat bij de roosteraars, om goed te kunnen
roosteren, heb je minstens een weekend nodig. Sommige roosteraars hebben
afgehaakt omdat ze hiervoor tijdens weekavonden geen tijd voor hebben. Is het
mogelijk om de oudercontacten pas een week later te starten?

•

Sommige leerkrachten wisten niet dat ze moesten komen. Het is moeilijk om op
dat tijdstip die leerkrachten nog te pakken te krijgen omdat de
verantwoordelijken van het OC de telefoonnummers niet hebben.

•

Telefoonnummer van roosteraars meedelen zodat ouders kunnen melden als
zij niet op tijd zijn of door onverwachte omstandigheden niet kunnen komen
zodat leerkrachten niet moeten wachten.

•

Het zou gemeld moeten worden als er leerkrachten ziek zijn, zodat de
roosteraars er op de avond van op de hoogte zijn.

•

Nabespreking te organiseren in samenwerking met het secretariaat.

5.

Evaluatie SPC-quiz
Alles is vlot verlopen.

6.

Werkgroep Verkeer
Er is een mail van een ouder over zichtbaarheid in het verkeer. Het is een thema
dat regelmatig terug komt en waar vele ouders bezorgd over zijn. De werkgroep
verkeer heeft een tijdje stil gelegen, maar als het mogelijk is om dit jaar terug op te
starten, zal dat zeker gebeuren. Het plaatsen van spaakreflectoren blijft een goed
idee. De jaarlijkse graveeractie zal ook nog georganiseerd worden door de school.

7.

Feedback vorige schoolraad
Geen bijkomende punten te melden.

8.

Rondvraag agendapunten volgende schoolraad
•

Geen bijkomende agendapunten.

•

Mogelijk agendapunt voor een volgend OC: Tucht en straffen.

9.

Mails van ouders naar oudercomite@spc.ksleuven.be
•

Mail over zichtbaarheid in het verkeer, zie hoger.

•

Een ouder laat ons weten dat de lezing ‘Leren. Hoe? Zo! Gegeven door
Leercoach Tommy Opgenhaffen, heel interessant is. De school beaamt dat,
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deze spreker is een 5-tal jaren geleden ook al eens op SPC komen spreken
voor de leerkrachten. Het is ook een zeer goed boek, dat ook gebruikt wordt
door de leerlingenbegeleiding. Dit jaar is de organisatie van het denkcafé niet
voor SPC, maar we zouden kunnen overwegen om een spreker uit te nodigen
voor leerkrachten en ouders onafhankelijk van een denkcafé. Er zou dan wel
iemand kandidaat moeten zijn om dit te organiseren en te bekijken welke timing
praktisch haalbaar is voor alle partijen.
10. Rondvraag/Varia
•

Denkcafé 2020 op dinsdag 5 mei, georganiseerd door Paridaens, thema:
Veerkracht bij jongeren door Michael Portzky.

•

Op 14 februari start de week tegen pesten. Er is ook een folder voor ouders, er
zal bekeken worden of deze folders mee kunnen gegeven worden met het
rapport. Te overwegen hierover nog een herhalingsmail op te stellen opdat het
thema echt onder de aandacht komt.

•

Het oudercomité zal de folders tegen pesten sponsoren.

•

Pesten op school is vroeger ook al eens besproken op het oudercomité. Op
zich is er weinig veranderd sindsdien: pesten gebeurt nog steeds grotendeels
online, eerder dan fysiek. In die zin moeten we het gsm-beleid op school
misschien eens onder de loep nemen. Door meer fysiek contact aan te sporen,
worden betere banden gesmeed zodat er misschien minder snel tot pestgedrag
wordt overgegaan.

•

To do’s voor OC:
Nabespreking te organiseren in samenwerking met het
secretariaat voor de evaluatie van de oudercontacten

Alex, Helena

Contact opnemen ivm heropstart werkgroep Verkeer

Alex

Agendapunt voor volgende vergadering: gsm-beleid op school

Birgit

Uit te zoeken of betalingen van ouders aan het OC via QR-code
mogelijk is

Suzy

11. Agenda oudercomités huidig schooljaar:
o donderdag 05/03/2020
o woensdag 29/04/2020
o donderdag 04/06/2020
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