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VERSLAG vergadering 26 mei 2021
Aanwezig
Ouders:

Alex Vancauwenbergh, Helena Vanvolsem, Suzy Verachten,
Goele Verbeken, Philip Pieters, Jan Van Espen, Christa
Verhaegen, Kim Laporte, Birgit Ardoullie

School:

Jo Beelen

Verslag:

Birgit Ardoullie en Alex Vancauwenbergh

VERSLAG
1.

Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag
De vergadering van 26 april werd geannuleerd omdat er geen nieuwe
agendapunten waren.
Het vorige verslag werd goedgekeurd en er zijn geen openstaande punten in het
vorige verslag.

2.

Verloop schoolwerking sinds paasvakantie tot einde schooljaar
Het was even spannend om alle leerlingen op een veilige manier terug op school
te ontvangen, maar uiteindelijk zijn de hele voorbereiding en de aanwezigheden
op school wel vlot verlopen.
De besmettingen op school stijgen een beetje: Voor de 2de keer dit schooljaar is er
terug een klas in quarantaine: 3 besmettingen in die klas, 1 in de klas ernaast en
nog enkele besmettingen in andere klassen.

3.

Eerste indrukken openstellen puntenboek
De eerste indrukken zijn positief en je kan als ouder en leerling korter op de bal
spelen. Soms kent de leerling de punten zelf nog niet, dat is wel een
aandachtspunt en ook de timing voor het indienen van de punten moet wel
gerespecteerd worden.

4.

Stand van zaken GSM-ontradende acties en vooruitblik naar volgend schooljaar
Er werd 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.
Belangrijk om direct bij de start van het nieuwe schooljaar het GSM-gebruik op te
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volgen voor de instromers. Hopelijk kunnen de sportmogelijkheden tijdens de
middagspeeltijd volgend schooljaar terug opgestart worden. Er kunnen volgend
schooljaar ook activiteiten georganiseerd worden rond het ontraden van het
gebruik van de GSM, dat zal nog verder bekeken worden in de werkgroep. Een
ideetje dat gesuggereerd werd, is om bij het binnenkomen de GSM in een zakje te
laten verzegelen dat de leerling dan zelf bij zich houdt. De leerlingen wiens zakje
bij het verlaten van de school nog verzegeld is, kunnen dan een beloning krijgen.
5.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar (aantallen en evaluatie)
200 eerstejaars, 185 leerlingen eerste keuze, 15 leerlingen tweede keuze,
Het inschrijvingssysteem is veranderd, alle Leuvense scholen zitten in hetzelfde
inschrijvingssysteem en ook de regio is veel ruimer dan vroeger (Tervuren,
Haacht, Montfort, … ). Er wordt verwacht dat er daardoor voor het tweede jaar op
rij minder doorschuivingen zullen zijn.
Er zijn ongeveer een 10-tal leerlingen die vanuit Stroom instromen.
In het derde jaar zal ook een nieuwe richting aangeboden worden: Moderne
Talen.

6.

Herwerking overlegstructuur SPC
De Beleidsraad bestaat uit de voorzitter van het oudercomité namens de ouders,
2 leerkrachten, 1 persoon vanuit de Raad van Bestuur, de directie, 2 personen
voor de lokale gemeenschap. In de loop van volgend schooljaar wordt bekeken of
de Beleidsraad kan opgeheven worden en de bevoegdheden overgeheveld
kunnen worden naar andere raden.

7.

Financieel verslag voorbije schooljaar
Dit schooljaar wordt het volledige bedrag van de ledenbijdragen aan de school
doorgestort voor de aankoop van bijkomende lockers, het gaat over € 2.332.
Verder waren er maar heel beperkte uitgaven, vermits er weinig activiteiten
konden doorgaan waarvoor het oudercomité gewoonlijk sponsort. De belangrijkste
uitgaven van dit schooljaar waren een traktatie voor de dag van de leerkracht en
hoeden voor het afstuderen van de zesdejaars van vorig schooljaar dat in de
boekhouding van dit schooljaar kwam.

8.

Invulling mandaten Oudercomité schooljaar 2021-2022
Voorzitter: Alex
Secretaris: Birgit
Helpende handen: nog in te vullen
Penningmeester: Suzy
Oudercontacten: Helena
Leden voor de schoolraad:
Helena
Suzy
Alex
Jan
Kandidaat onafhankelijke voorzitter: Thomas
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Reservekandidaten: geen
9.

Vraag naar agendapunten volgende schoolraad en rondvraag/varia
Er was een klacht van omwonenden en van Denon over afval dat achter gelaten
werd, maar de laatste weken loopt dit allemaal veel beter.
Bedanking aan directie en leerkrachten voor de organisatie van Chrysostomos, de
zesdejaars hebben er echt van genoten.

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

Geen mails.

To do’s voor OC:
nihil
11. Data oudercomités volgend schooljaar:
o
o
o
o
o
o

dinsdag 14/9/2021
dinsdag 9/11/2021
maandag 17/1/2022
woensdag 23/2/2022
donderdag 21/4/2022
maandag 23/5/2022

12. Data schoolraad volgend schooljaar:
o
o
o
o
o
o

23/9/2021
25/11/2021
27/01/2022
10/3/2022
28/4/2022
2/06/2022
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