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VERSLAG vergadering 11 januari 2021
Aanwezig
Ouders:

Alex Vancauwenbergh, Helena Vanvolsem, Suzy Verachten,
Goele Verbeken, Philip Pieters, Jan Van Espen, Suzy Verachten,
Thomas Cardyn, Birgit Ardoullie, Tom Van Bael en Patricia,
Christa Verhaegen, Karin Kustermans, Pascal Schepers, Issa
Nadir

School:

Jo Beelen

Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

VERSLAG
1.

Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag
Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.

To do’s (uit dat verslag)
Het gsm-beleid op school werd geagendeerd op de agenda van de schoolraad.
Hiervoor zal er een werkgroep opgericht worden met vertegenwoordigers uit alle
geledingen op school. Het ligt nog niet vast hoeveel deelnemers per geleding
kunnen deelnemen, de vergadering moet uiteraard wel nog werkbaar blijven.

3.

Oproep naar vrijwilligers (ouders) om mee aan een nieuw GSM-beleid te werken
Op SPC is het GSM-gebruik toegelaten op de speelplaats, vooral de jongere
leerlingen hebben het moeilijk om hun GSM even aan de kant te leggen.
Alle geledingen samen zullen bekijken of er iets dient te veranderen aan dit GSMbeleid en zo ja wat. Vanuit de leerkrachten zullen enkele titularissen of cotitularissen uit de eerste graad gevraagd worden hieraan mee te werken.
Karin Kustermans, Christa Verhaegen en Jan Van Espen willen hieraan graag
deelnemen. Indien er nog andere ouders zijn die hieraan graag willen meewerken,
kunnen zij hiervoor een mail sturen aan oudercomite@spc.ksleuven.be.
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4.

Verloop kerstexamens in corona-setting met complimenten voor de roosteraars
De roosteraars hebben schitterend werk geleverd opdat de namiddagen zo veel
mogelijk gevrijwaard bleven, dit werd enorm geapprecieerd door ouders en
leerlingen. Voor de school was het heel uitdagend, er werden tot in Bree tafels en
stoelen gehuurd en alle mogelijke lokalen werden omgetoverd tot examenlokaal.
De examens zelf verliepen grotendeels zoals vorige jaren.
Vooral in het vierde jaar moesten blijkbaar de laatste week nog heel veel grote
taken ingediend worden. Dat moet toch vermeden worden.
Sommige leerstofoverzichten kwamen zeer laat, tot pas de dag voor het examen.
Verder waren er geen bemerkingen.

5.

Stand van zaken ouderbijdrages
148 ouders hebben een bijdrage gestort, gezamenlijk voor een bedrag van
2.202€. Hiermee kunnen de lockers deels betaald worden.

6.

Verslag van de vorige schoolraad
In de samenstelling van de schoolraad waren tot voor kort enkel de geledingen
van de leerkrachten, de leerlingen en de ouders vertegenwoordigd. Nu wordt de
geleding “lokale gemeenschap” bijgevoegd. Volgende personen zijn kandidaat om
in deze geleding te zitten: Cecile Keereman, Lucas Vossen, Rudi Logist. Zij stellen
zich in het kort voor:
- Cecile Keereman is gepensioneerde leerkracht basis onderwijs en stadsgids in
Leuven en woont vlakbij de school
- Lucas Vossen is oud-leerling en student in Brussel
- Rudi Logist is campusdirecteur in het aanpalende WZC Dijlehof.
Deze nieuwe leden worden unaniem gecoöpteerd door de schoolraad voor een
jaar (dit is jaarlijks verlengbaar).
Oudergeleding: Thomas Cardyn wordt voorgedragen als kandidaat-voorzitter van
de schoolraad, dit wordt unaniem aanvaard.
- Thomas Cardyn is oud-leerling, ouder van een leerling in het eerste jaar,
voorzitter van de ouderraad van de Sint-Jansschool, actief in Leuven o.a. in de
vzw Reuzenstoet
De leerlingen merken op dat de werkdruk voor alle vakken sinds de herfstvakantie
zeer hoog ligt. De verkorte sperperiode gaf een extra belasting, er wordt verwacht
dat de werkdruk zal normaliseren. Zeker een punt om in het oog te houden.
Corona-afwezigen sterker bijstaan en ondersteunen, op dit vlak werd de laatste 2
maanden een grote vooruitgang geboekt.
Meer nadruk op “zorgen voor elkaar”: Leerlingen inschakelen om klasgenoten die
kort afwezig zijn te helpen lijkt wel een goed idee, maar in het verleden is al vaak
gebleken dat dit systeem opleggen geen goede resultaten oplevert: vaak bestaat
het enkel op papier. Daarom werd de verantwoordelijkheid bij de vakleerkracht
gelegd. Omdat de initiatieven ook op die manier vrij verschillend en afhankelijk
van de titularis blijken te zijn, wordt er gevraagd om dit meer systematisch aan te
pakken. Dit zal op de volgende titularissenraden aan bod komen.
Het verslag van schooldoorlichting werd besproken, er waren 5 topics die in de
doorlichting werden behandeld. Voor 4 van de 5 topics (brede basiszorg,
verhoogde zorg, vormgeving van de leerlingenbegeleiding, onderwijskundig
beleid) kreeg de school ‘groen’, wat betekent: “beantwoordt aan de
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verwachtingen”, met de extra vermelding dat ‘verhoogde zorg’ echt goed scoorde.
Voor 1 topic, “cyclische evaluatie van de kwaliteit”, kreeg de school oranje, wat
betekent: “benadert de verwachtingen”. De inspecteurs formuleerden een aantal
terechte aandachtspunten die de school zal opnemen voor de toekomst.
7.

Vraag naar agendapunten volgende schoolraad en rondvraag/varia
Volgende bemerkingen worden gegeven:

8.

•

Buurtbewoners van SPC melden dat sommige leerlingen die ’s middags
buiten gaan eten hun afval niet meenemen of opruimen en zich ook in
grotere groepen zonder mondmasker op straat begeven. De school dankt
ons voor de tip en zal aan de leerlingen sommige coronaregels even terug
opfrissen.

•

Er is ook een werkgroep bezig om middagactiviteiten te organiseren.

•

Zal de school anticiperen op de komst van de Britse corona-variant? Ja, in
zekere mate, maar de meeste regels worden aan de school opgelegd. De
KSLeuven heeft heel regelmatig overleg met Stad Leuven.

Mails van ouders naar oudercomite@spc.ksleuven.be
Er werd gemeld dat een sleepover werd georganiseerd na de kerstexamens en
dat een aantal ouders van die klas dat minder een probleem vonden. Het
oudercomité en de school blijven uiteraard de geldende coronamaatregelen
uitdragen en staan niet achter het niet zo nauw nemen met de coronaregels.
Pact 3000: een aantal leerlingen hebben het initiatief genomen om samen na te
denken over nieuwe manieren om school te maken, hun thema’s zijn:
duurzaamheid, betaalbare schoolfacturen, leerlingenbetrokkenheid en het
puntensysteem. Dit is zeker een verfrissend initiatief.
Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de mentale stress bij leerlingen. Hoewel
de uitzonderlijke omstandigheden ongetwijfeld voor extra druk zorgen, komen er
toch niet meer signalen dan in andere jaren tot bij de hulpverstrekkers op school.
Indien er toch meer leerlingen zouden zijn die hulp nodig hebben, dan is die hulp
beschikbaar via Anke Troch, Els Beelen en Hans Luyten.
To do’s voor OC:
nihil

9. Data oudercomités huidig schooljaar:
o donderdag 25/02/2021
o maandag 26/04/2021
o woensdag 26/05/2021
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