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Verslag Ouderraad 4 oktober 2018 

Aanwezigen:  Dykers Rafael, Van Ael Micheline, Kinoo Filip, Feyaerts Hilde, Stuer Barbara, 

Merckx Jo, Declerck Kristof, Els Scheers, Ronny Van Wellen, Kris Schoeters, Ludo Van Hoof, 

Veerle Huyst, Annik Vermeulen, Anne-Mie Kums, Van Casteren Diana, Bartholomees Patricia, 

Sabine Royer, Hayat El Mousaoui, Véronique Slachmuylders , Olfa Alilouch, Mireille Van 

Craenenbroeck, Stefaan Vanderbist, Veerle Bernaerts 

Verontschuldigd:  Ann Orban, Wim Henderyckx, Mie Bruyninckx, Véronique Jochems, Henri 

Roelans 

 

1 Kennismaking en verwachting nieuwe ouders 

Kennismakingsronde.  

 

2 Goedkeuring vorig verslag en opvolging  

Het vorige verslag wordt overlopen.  

Wat betreft de vervangingen: in het verleden was het eenvoudiger om vervanging te vinden, nu 

is dit moeilijker aangezien er een tekort is aan leerkrachten.  

Er is de jaarlijkse oproep voor de leerkrachten om, en dit zeker bij kleinere vakken, te vermijden 

dat in  de laatste maand nog heel veel leerstof moet gegeven worden en er wordt gevraagd 

alles goed in te plannen.  

De mogelijkheid tot digitale schoolrekeningen komt er. Ouders zullen hierover nog een brief 

krijgen. De mogelijkheid tot domiciliëring wordt voorzien in elke deelschool.  

Voor de verkeerscampagne zijn er opnieuw initiatieven gestart in de 3 graden.  

In het 1e jaar b-stroom zijn intussen 3 leraren wiskunde gestart met motiverend werkvormen 

en co-teaching.  De 3 klassen samen starten in cirkels, krijgen gezamenlijk of apart instructie, 

mogen zichzelf inschalen w.b. niveau, maken oefeningen enz.  We volgen dit samen op en zijn 

benieuwd naar de resultaten. 

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.  

 

3 Planning  jaaractiviteiten 

Volgende ouders worden vertegenwoordiger in de schoolraad: Instituut: Ronny (en Kris 

reserve) + Middenschool: Mie (en Veerle reserve)  + Lyceum Kristof (en Jo reserve) 

Verkeer en mobiliteit (11 oktober om 20 uur): Lieve Snoeckx en Ludo Van Hoof 

Campusontbijt: 3 februari 
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Podium : week van 13 mei  

Infoavond de mol : 6 februari 

Fluocontrole : do 25 okt: Ludo, Kris, Hilde en Micheline + di 13 nov Ludo, Kris, Annick en 

Micheline + ma 3 dec: Ludo, Kris, Véronique en Micheline . Er wordt begonnen om 8.00 uur. 

Uitleg zal gegeven worden om 7.45uur. 

 

4 Schoolreflex 

Middenschool 

 Gebruik van laptops is gestart in het eerste jaar. Afhalen en installatie is vlot verlopen. Er 

komt feedback dat op sommige laptopschermen kleine krasjes zichtbaar zijn, door contact 

met de toetsen. Voorstel van een ouder om een doekje (katoen of stof) tussen te leggen. Er 

zal contact genomen worden met de leverancier.  

 Wat indien leerlingen hun laptop bijvoorbeeld laten vallen? 

 Binnen de school is er enkel een verzekering met betrekking tot het goed functioneren, 

niet in geval van schade. Bij eigen schade is er een franchise van 150 euro.  

 Op 15 november zal er een infosessie gegeven worden “uw kind online” in samenwerking 

met CM. 

 De truffelverkoop start in de eerste graad binnen 14 dagen ten voordele van de vervanging 

van een nieuwe stookinstallatie met hoog rendement voor Blok B. In de tweede en derde 

graad worden wafels verkocht. 

 De onderwijshervorming zal verder opgevolgd worden.  

SUL 

 19 leerlingen van het vijfde jaar die seminarie Seminarie Wetenschappen volgen zijn op dit 

moment samen met twee leraren in Liechtenstein voor een uitwisseling via Erasmus+. Er is 

o.a. een wetenschapsproject met betrekking tot vliegtuigen en een bedrijfsbezoek 

voorzien.  

 Uit de “curieuze neuzen actie” is gebleken dat de luchtkwaliteit rond de school “gewoon” 

is.  

 De leerlingen van de werkgroep impact vragen de financiële steun van de ouderraad. Ze 

willen drinkbussen voorzien van het logo van de school. Met de financiële steun kunnen ze 

deze drinkbussen verkopen aan een lagere prijs. De ouderraad vindt dit een lovend 

initiatief, maar wenst het budget te besteden aan een doel dat een groter publiek kan 

bereiken.  
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SUI 

 De kelder van de fietsen is vol. De 6e jaars en 5e jaars stallen fietsen onder een afdak aan 

de sporthal. Er worden nieuwe fietsrekken besteld.  

 Naar aanleiding van het bouwdossier wordt de vraag gesteld aan de ouderraad of het 

zinvol is om in de nieuwe gebouwen de mogelijkheid te voorzien tot een warme keuken. 

De ouderraad is niet tegen het voorstel maar er is toch nog een zekere terughoudendheid. 

Een derde van de ouders denkt hiervan soms gebruik te maken moest de mogelijkheid zich 

voordoen. 

  

5 Ouderreflex         

           
 Nienke Leijssenaar (3 mode) is gespot op het podium op de scholencross in Duffel. 

Gefeliciteerd voor deze mooie prestatie. 

 Indien ouders naar ‘podium’ willen gaan in mei wordt er aangeraden om op tijd kaarten te 

bestellen. 

 De ouderraad vindt het spijtig dat de helm op de fiets niet kan verplicht worden tijdens 

door de school georganiseerde uitstappen zoals uitstap naar Rozendaal.   

 Tijdens de leswisseling is er weinig tijd om materiaal uit de locker te halen. Er wordt aan 

leerlingen gevraagd om naar de locker te gaan tijdens de pauze en het materiaal voor de 

volgende 2 uur meenemen. Leerlingen zijn dit snel gewoon. 

 Er is een bezorgdheid met betrekking tot veiligheid in de omgeving rond de school naar 

aanleiding van een incident. Het risico voor en na de school wordt laag ingeschat gezien de 

drukte. Er wordt gevraagd aan de ouders om steeds een melding te maken indien 

verdachte personen opgemerkt worden.  

 Om de zichtbaarheid te verbeteren van de fietsers is er een voorstel om het budget van de 

ouderraad te gebruiken voor de aankoop van spaakreflectoren. Indien dit voorstel in het 

budget past en deze tijdig leverbaar zijn, zouden deze spaakreflectoren tijdens de 

fluocontrole geplaatst kunnen worden.  

 Leerlingen die tijdens klassenwissel niet tijdig aan het lokaal geraken mogen dit melden aan 

hun directeur. 

 Leerlingen die een bepaald leerstofonderdeel voor Frans niet goed begrijpen, worden door 

de vakleraar uitgenodigd om tijdens de middag deel te nemen aan de remediëringsles 

Frans.  Ouders krijgen hiervan bericht in het agenda.  

 Een ouder meldt dat ze merkt dat haar kind veel met zijn smartphone bezig is.  In SUM 

wordt er door het ruime aanbod van middagactiviteiten geprobeerd dit tegen te gaan. Er 

wordt nu ook meer ingezet op het aanbod van spelmateriaal op de speelplaats.   

 Er is op dit moment 1 gsm-loze dag in de week: dinsdag.  

 Een andere oudere geeft aan dat het mogelijk is om bepaalde sites te blokkeren om 

 ‘gaming’ en het overmatig bezoek aan bepaalde sites te beperken. Dit wordt in de 

 leerlingen- en beleidsraad van de middenschool besproken.  
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 Een ouder meldt dat er soms foto’s in de klas worden genomen.  De visie van de school is 

de volgende: het nemen van foto’s van de school staat vermeld in het schoolreglement als 

niet toegestaan.  Wanneer leerlingen dit melden, wordt dit onmiddellijk opgevolgd.  

 

 De 6e jaars leggen in de loop van het hele jaar een studiekeuzetraject af (infoavond, SID-in 

beurs, CLB infosessie, start to study, contactavond oud-leerlingen, uitnodiging van 

docenten/proffen in de school, ..). Ouders en leerlingen krijgen hier nog een overzicht van. 

 De 6e jaars hebben de uitstap naar de Dossin kazerne als zeer waardevol ervaren.  

 De 1e jaars hebben hun eerste schooldag als zeer positief ervaren. 

 Het infoboekje (‘rode boekje’) ‘inschrijven voor een oudercontact’ wordt morgen verdeeld.  

Daarin staat stap voor stap uitgelegd hoe je via ‘myro’ (link in Smartschool) kan inschrijven 

voor het oudercontact.  

 Er wordt gevraagd om tijdig al de taken en toetsen op Smartschool te zetten. Taken en 

toetsen worden ook steeds mondeling in de klas doorgegeven.  

 

 

6 Volgende vergaderingen ouderraad data 

Volgende dagen worden voorzien voor de ouderraad : di 27 nov, ma 21 jan, di 19 maart en  

do 6 juni. Steeds om 20 uur op uitzondering van 6 juni 19.30 uur. 

 

Verslaggever : Filip Kinoo 


