Ouderraad – 3 oktober 2019
Aanwezig:
Mie Bruyninckx - Kristof Declerck - Ronny Van Wellen- Henderyckx Wim - Anne-Mie Kums - Tine
Missinne (verslaggever) - Veerle Huyst - Annik Vermeulen - Karine Smans - Ann Truyens - Pascale
Vandoosselaer - Patrick De Meyer - Carmeliter Köhler - Elke Roovers - Richard Gastmans - Elke
Trappers - Stijn Rigaux - Kelly Bosteels - Yvi De Boer - Nathalie Burssens - Orban Ann - Véronique
Slachmuylders – Marijke Siemons - Sabine Eben - Mireille Van Craenenbroeck – Veerle Bernaerts Stefaan Vanderbist
Verontschuldigd:
Kris Schoeters - Ludo Van Hoof - Bart Dubois - Kim Beosiere - Natacha Dens - Wendy Bosteels

Inleiding
Verwelkoming
Kennismakingsrondje / voorstelling van iedereen en motivatie om hier in de Ouderraad te zitten.
Wat aan bod kwam in het rondje : Interesse, nieuwsgierigheid, reilen en zeilen van de school leren
kennen, graag helpen met activiteiten, meevolgen ouderraad ter kennismaking, school beter leren
kennen, vanuit het kind gestuurd naar ouderraad, integratie bevorderen, participatie, deelname,
meedenken, ….
Ter info : Finse @cademie: keuzepakket waarbij leerlingen in de uren ‘Finse @cademie’ kunnen
proeven van verschillende richtingen in SUM, SAL en VTI (programmeren en ondernemen,
wetenschappen, technieken).
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Voorzitterschap: trio Mie, Veerle en Tine dragen samen voorzitterschap.

Toelichting wat is de ouderraad en het doel?
Cfr. Brief. Steunende ouder, helpende ouder, actieve ouder.
We willen graag naast helpende ouders ook ruimte maken voor uitwisseling met andere actieve
ouders.
Participatie: we willen graag vertegenwoordiging alle ouders vertegenwoordigen.
Individuele vragen kunnen aanleiding zijn om thema op agenda te zetten/ maar ook reflex maken
of de vraag ‘schoolbreed’ genoeg is.
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Individuele thema’s graag meer rechtstreeks de weg laten gaan naar leerkrachten,
leerlingbegeleiders en/of directie.
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Concrete acties en data waar hulp nodig is

2.1

FLUO periode / zichtbaar zijn in het verkeer/ periode

Deze actie start de laatste week voor de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.
Wie fluo heeft en/of zichtbaar is, krijgt een kaartje. Leerlingen kunnen dit kaartje invullen en er
vb. bioscooptickets mee winnen.
Er is een idee i.v.m. het verdelen van fluo-hoezen. Er is een gelijkaardige tweejaarlijkse actie
waarbij er tijdens de lessen Beeld een hoes ontworpen wordt. Het winnende ontwerp wordt
gedrukt op de hoezen, die dan uitgedeeld worden.
Engagementsvraag: wie van de ouderraad gaat mee een aantal keer aan de poort staan om
kaartjes uit te delen/ leerlingen te motiveren. Er gaat een lijst rond. S. Du Jardin contacteert de
betrokken ouders.
2.2

Verkeersveiligheid en mobiliteit

De werken in onze straat zijn nog niet afgelopen. Vermoedelijk wordt de rijrichting terug tijdelijk
omgedraaid. Werfverkeer zou beperkt worden bij de begin- en einduren van de school.
Indien er problemen zijn, mogen deze gemeld worden aan Stéphane Dujardin of de directie.
Er is werkgroep i.v.m. verkeer en mobiliteit in de scholengemeenschap. Doel is om met de scholen
een gemeenschappelijk standpunt in te kunnen nemen en dat voor te leggen aan het bestuur van
de stad. Prangende verkeerskwesties komen er aan bod.
Twee vertegenwoordigers om naar werkgroep te gaan worden gezocht. Er zijn twee vergaderingen
per jaar. Inhoud van de vergadering: Vb. knelpunten verkeer in Lier of bij de toegangswegen.
Kandidaat: Demeyer Patrick en Trappers Elke
Lieve Snoecks (oud-ouder)blijft deze werkgroep ook volgen.
2.3

Vertegenwoordigers van de ouderraad in de Schoolraad : 4x per jaar.

Er zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, lokale gemeenschap, leerkrachten, directie.
Inhoud : prioriteitenplannen/ aanpassingen schoolreglement/…
Elke vergadering ligt de focus op 1 deelschool .
Er is voor elke deelschool een vervanger.
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Instituut: Ronny Van Wellen en Kris Schoeters (vervanger)
Middenschool: Ann Orban en Kelly Bosteels (vervanger)
Lyceum: Kristof Declerck en Veerle Huyst (vervanger)
2.4

Belangrijke data

Campus ontbijt: 2 februari.
Infoavond De Mol: 4 maart
Opendag: 14 maart.
Fuif Middenschool: 26 juni 2020
Belangrijke data waar helpende ouders worden gevraagd. Concrete oproep en doodle volgt
nog.
2.5
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Voorstel data vergaderingen ouderraad : dinsdag 26 november, maandag 20 januari,
woensdag 18 maart, donderdag 4 juni (uitzonderlijk om 19.30 uur)

Schoolreflex

 Reclame voor truffelactie/ wafelactie. Opbrengst wordt gebruikt voor verhogen trapleuningen.
 Digitaal aanmelden wordt verplicht, in heel Vlaanderen. Zeker de scholen met
capaciteitsproblemen. Welk systeem is niet éénduidig voor iedereen. Het is niet uniform voor heel
Vlaanderen.
Inschrijvingen worden losgekoppeld van de opendeurdag.
Vanaf 30 maart – 24 april 2020: digitaal aanmelden
Vanaf 20 mei krijgen aangemelde ouders bericht.
Vanaf 25 mei kan er dan officieel ingeschreven worden, met het bericht (‘ticket’) dat je vanaf 20
mei kreeg.
Er worden in Lier op verschillende plaatsen ingezet op het ondersteunen van ouders bij het
digitaal aanmelden. Ook vragen we vanuit de school om de website in het oog te houden zodat de
meest recente informatie tot bij de ouders geraakt.
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Broers en zussen blijven voorrang hebben. De communicatie omtrent voorrang voor broers en
zussen is erg belangrijk. Vorig schooljaar hebben verschillende ouders van broers en/of zussen
deze gemist waardoor deze niet kon ingeschreven worden.
 Info vanuit het INSTITUUT
Cfr. Filmpje van klasse: reportage over zelfsturend leren. Het project LabOR in de studierichting
Office-retail werd onder de aandacht gebracht door Klasse, het is een specifieke lesmethode om
leerlingen te motiveren hun leertraject zelf in handen te nemen.
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Ouderreflex

Vraag laptops. Bij een schadegeval richten leerlingen zich tot de laptopbalie. Leerlingen vullen een
document in waarin ze vermelden wat het probleem is. Procedure tot nu toe: ouders kregen
bericht maar niet automatisch een kopie van wat de kinderen precies invullen.
Wanneer de schade ernstig en buiten garantie is, zal het document worden ingescand en via
Smartschool aan ouders doorgestuurd.
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Varia

 Podiumproject van het lyceum blijft haalbaar met de groeiende school. Mogelijk wordt aan de
derdejaars gevraagd om nog een jaartje te wachten met acteren.
 Fietsenkelder: is druk/ vraag om af te stappen/ is erg glad bij regen…./ Er zijn al leerlingen
uitgeschoven en gevallen in de fietsenkelder.
Er wordt voorgesteld om ‘remmende’ factoren in te lassen zoals een ‘vluchtheuvel’ of…
Er staat een toezichter die de leerlingen aanmaant af te stappen. Het binnenrijden van de
kelder is zo dat je eigenlijk moet afremmen en afstappen: je weet niet wat er achter de bocht
komt. Er wordt gesensibiliseerd.
 Zelfsturend leren ook in andere afdelingen?
Het zelfsturend leren komt ook aan bod in het eerste jaar van de b-stroom; ook in andere
klassen van de eerste graad en van de hogere graden wordt er ingezet op co-teaching, werken
in groep enz. Het leeft overal…
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