Verslag ouderraad 20 januari 2020
Aanwezig:
Mie Bruyninckx - Bart Dubois - Ronny Van Wellen - Anne-Mie Kums – Veerle Huyst - Karine Smans - Patrick
De Meyer - Carmelita Köhler - Richard Gastmans – Elke Trappers - Véronique Slachmuylders (verslaggever) Marijke Siemons - Mireille Van Craenenbroeck - Veerle Bernaerts - Stefaan Vanderbist - Annik Vermeulen Pascale Vandoosselaer - Ann Truyens - Yvi De Boer – Tine Missinne – Kristof Declerck

Verontschuldigd:
Ann Orban, Kris Schoeters, Wim Henderyckx, Elke Roovers
A. Het vorige verslag
Dit verslag werd vrij laat gedeeld, niet iedereen kon het al nalezen. Opmerkingen kunnen nog tot twee
dagen na deze vergadering worden doorgegeven. Daarna wordt het verslag goedgekeurd.

B. Schoolreflex
1. Campusontbijt
Het campusontbijt vindt plaats op zondag 2 februari 2020. Hulp van de leden van de ouderraad is zeer
welkom. Er wordt een werklijst doorgegeven.
2. Mobiliteit
Eerste vergadering (werkgroep mobiliteit) heeft plaatsgevonden. Het verslag is nog maar net verstuurd. De
volgende vergadering is 19 maart (de dag na de eerstvolgende ouderraad). Vanuit de school vindt men de
huidige verkeersituatie in onze straat problematisch. We nemen contact op met De Stad.
Koen Steenmans (Fietsersbond) heeft gevraagd om te mogen aansluiten op de volgende vergadering van de
ouderraad om toelichting te geven over de Fietsersbond en om te polsen naar pijnpunten in Lier.
C. Toelichting bouwdossier
Toelichting gegeven door Stefaan Vanderbist. Er wordt verwezen naar de gegeven presentatie. Suggesties
zijn steeds welkom.
Budget werd reeds goedgekeurd door het departement Onderwijs op basis van een aantal vierkante meter.
Bouwtermijn:1,5 jaar. Start: wellicht in 2022.
Opmerkingen vanuit de groep:
- Architectuur: de inbreng vanuit de school naar het ontwerp van het gebouw op esthetisch gebied
zal beperkt zijn, gezien de ontwerper mee in het team van de bouwheer/financier zit.
- Ruimte voor fietsenstalling: de huidige ruimte in de kelder blijft behouden. Sinds een jaar of drie is
er te weinig plaats in de kelder. De fietsen van de leerlingen van de derde graad staan buiten. Er
worden in de nieuwbouw geen nieuwe ondergrondse fietsplaatsen voorzien.
- Asbest: er is een inventaris opgesteld en hier wordt rekening mee gehouden bij de afbraakwerken.
- Opvang van de leerlingen tijdens de bouw: in containerklassen
- Geluidsoverlast: de eigenlijke werken duren maar 1,5 jaar (start wellicht in 2022), en er zal
uiteraard geluidsoverlast zijn op bepaalde momenten. De periode van de bouwwerken zal een
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periode zijn waar we allemaal door moeten. Waar mogelijk, zal er wel rekening
worden gehouden met bijzondere situaties (bv. beperking van geluidsoverlast tijdens
de examenperiode).
- Lichtinval en luchtkwaliteit (verluchting, temperatuur): Dit wordt bekeken in het
globale project (ook afweging maken tussen opwarming ruimtes versus veel ramen).
Voldoende technische lokalen (ruimte/buizen voorzien voor kleine wijzigingen nadien)
Visuele aspecten: voldoende kasten en rustige kleuren voorzien (prikkels in de omgeving
verminderen). Leerlingen hebben soms nood aan rust. We maken ondertussen ook werk van een
‘stille ruimte’ in de tuinklassen.
Flexibele wanden (‘flexibele gordijnen’ zijn mogelijk flexibeler dan ‘flexibele vouwpanelen’)
Groene energie in nieuwbouw is niet standaard voorzien in het bouwdossier, maar het gebouw
moet wel een EPB-waarde halen. Als gebruiker kan de school hier nadien voor kiezen, bv.
zonnepanelen plaatsen. De eigendom van de nieuwe gebouwen komt na de 30-jarige huurperiode
in handen van de school. Meer informatie over groene energie en bv geothermische warmte is
altijd welkom.

D. Ouderreflex
-

-

-

Late communicatie i.v.m. verandering lessenrooster (1e middelbaar)
Principe: de lessenrooster wordt veranderd door de school omwille van gegronde redenen. In het
laatste geval heeft SUM rekening moeten houden met input vanuit andere scholen. In Smartschool
worden de taken en de lessen niet automatisch verzet naar de nieuwe ‘lesdag’ van een vak. Er is de
suggestie ook om na te gaan in hoeverre een taak/les uit het verleden nog kan aangepast worden,
vb. bij het wijzigen van een lessenrooster.
Afwezigheid van een leerling omwille van ziekte – bijschrijven/bijwerken van lessen
De school raadt aan de ouders aan om te bellen met het secretariaat van de school om verdere
regelingen te treffen, vb. om materiaal te verzamelen zodat er bijgewerkt kan worden.
Het is zo dat er bijgeschreven wordt door klasgenoten. Wanneer het om een langere afwezigheid
gaat, worden er kopieën genomen. De vakleerkracht zal tijdens de lessen de leerling bijwerken
waar nodig, maar na langdurige afwezigheid kan er ook een inhaalles georganiseerd worden. Er
wordt ook wel een zeker initiatief van de leerling verwacht (o.a. inhalen toetsen afspreken met de
vakleerkracht). De school neemt geen contact op met de zieke leerling net omdat de
afwezigheidsperiode voorgeschreven werd om te herstellen en te genezen. Dit gebeurt dan weer
wel bij een langdurende afwezigheid (vb. meer dan 2 weken).
Wegvallen van het laatste lesuur (Instituut)
Er wordt gevraagd of er eventueel een uurtje ‘studie’ kan ingericht worden op school i.p.v. de
leerlingen een uurtje vroeger naar huis te laten gaan. Een uurtje studie op school wordt mogelijk
beter ingevuld, maar er wordt opgemerkt dat dit persoonsgebonden is. Vorig jaar werd er op vraag
van de leerlingenraad ook in de ouderraad beslist om het uurtje vroeger naar huis te vertrekken te
houden. Voorlopig wordt hier niets veranderd.

E. Varia
-

Voorrangsperiode inschrijving broers/zussen: start op 17 februari (de oudere broer of zus dient het
formulier af te geven op het secretariaat, er wordt een afgiftebewijs meegegeven)
Infoavond in de Mol: 4 maart 2020.
Volgende ouderraad: woensdag 18 maart 2020
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