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1 Goedkeuring vorig verslag en opvolging  

Het vorige verslag wordt overlopen.  

Betreft de spaakreflectoren: er wordt voorgesteld om de resterende spaakreflectoren te 

gebruiken voor de 1e en 2e jaars en dit volgend jaar terug te plannen.  

Betreft het sensibiliseren rond het gewicht bij de keuze van de boeken. Dit werd in de raden 

besproken. De boeken zullen zoveel mogelijk ook elektronisch ter beschikking gesteld 

worden. Eveneens zullen op regelmatige basis acties hernomen worden waarbij nagegaan 

wordt wat er in een boekentas zit en wat er eigenlijk in zou moeten zitten. Leerlingen 

moeten worden aangemoedigd om boeken of notities die ze niet direct nodig hebben, weer 

uit hun boekentas te halen. 

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.  

 

2 Schoolreflex 

Middenschool  

Tijdens de opendag is er een overrompeling geweest. Er waren zeer veel inschrijvingen en er 

is ook een lange wachtlijst.  

Broers en zussen konden gebruik maken van de voorrangsperiode.  

We werkten nog niet met een digitale aanmelding omdat we daar dan als enige secundaire 

school in Lier voor zouden kiezen. De overheid stelde geen tool ter beschikking en het 

kostenplaatje om hier zelf voor te zorgen is  bijzonder hoog.  

Er werden 415 pannenkoeken gebakken. 

Campus  

850 bezoekers maakten van het Campusontbijt een topeditie. Er waren meer tafels. Er is ook 

meer opbrengst dan vorige jaren.  
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Met betrekking tot de staking morgen is er overleg geweest met de vakbond. Er zijn teveel 

leerlingen die 3 à 4 uur studie zouden hebben waardoor er beslist is om de leerlingen thuis 

te laten. De reden van de staking ligt bij de hoge werkdruk door de invoering van het            

m-decreet waarbij leerlingen met specifieke onderwijsnoden extra ondersteuning zouden 

moeten krijgen (de ‘oude GON-uren’).  De huidige ondersteuning is niet altijd toereikend.     

SUI 

De 3 mini-ondernemingen zullen op de markt staan met leerlingen . Er kunnen diverse 

attributen gekocht worden zoals accessoires voor thuis, lavendel, lichtjes, … . 

SUL 

Binnen het lyceum was er dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om via Erasmus+ naar 

Liechtenstein te gaan. Wetenschapsleerlingen konden hierop ingaan. Voor volgend 

schooljaar werd ook nog een tweede project ingediend. Dit keer voor leerlingen uit de 

studierichtingen met moderne talen. Het gaat om een uitwisseling met  Italië, Frankrijk en 

Roemenië. Het project loopt over twee schooljaren.  

De leerlingen zijn naar Parijs en Italië geweest. De klasgroepen waren heel aangenaam en 

ook de leerlingen waren zeer tevreden. Kan in de toekomst de keuze van het vervoer per 

vliegtuig nog eens afgewogen worden tegenover het milieuaspect?  

Podium gaat dit jaar door in de week van 13 mei, opnieuw in de Jezuïetenkerk.  

 

3 Ouderreflex en varia 

Hoe zal de klassamenstelling eruit zien volgend schooljaar? Dat hangt af van 

leerlingenaantallen. 

Er wordt gevraagd hoe een fout op het rapport wordt rechtgezet. Deze fouten worden op 

het volgend rapport gecorrigeerd. De specifieke vraag voor de betrokken leerling wordt 

nagekeken.  

Soms zijn de zwemlessen erg kort. Sommige zwemuren zijn efficiënter dan andere omdat ze 

bijvoorbeeld om 8.30 uur starten zodat leerlingen rechtstreeks naar het zwembad kunnen 

komen. Leerlingen zitten normaal minstens 20 minuten in het water. In SUM is er gekozen 

voor blokuren voor i.f.v. het zwemmen. Daardoor zwemmen leerlingen langer.   

Er wordt gevraagd hoe de school omgaat met ‘deconnectie’: zo zou het blokkeren van 

Smartschool tijdens bepaalde uren zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn afspraken wat 

het gebruik van Smartschool betreft. De school verkiest nog steeds de vrijheid te geven aan 

de leerkrachten om documenten op Smartschool te zetten op het moment dat dat hen past, 

zich daarbij houdend aan de afspraken.    

Hoe kan er ingeschreven worden voor een werkgroep? In september worden de 

werkgroepen voorgesteld aan alle leerlingen en kunnen ze zich aansluitend inschrijven.  

De verkoop van wafels met toppings is positief ervaren en heeft veel succes  
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Er wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met tucht in de klas. Iedere leerkracht heeft 

natuurlijk een eigen aanpak, maar we zetten in op verbindend en duidelijk communiceren. 

Er wordt soms ook nota van gemaakt in de schoolagenda zodat ouders op de hoogte zijn.  

Er wordt een pluim gegeven over hoe er wordt omgegaan met differentiatie. 

Er wordt gevraagd om aandacht te besteden aan de geluidsdruk (lawaai) tijdens de lessen LO 

en de dansvoorbereiding met flessen.  

De laatste vergadering van de ouderraad van 6 juni zal om half acht starten.  

Verslaggever : Filip Kinoo 


