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OUDERRAAD van 24/05/2016
Aanwezig: Lieven De Maesschalk, Leen Vervaet, Carine Vanwalleghem, Kristof
Crommelinck, Bart Decuypere, Yvonne Grimmon, Karin Willemans, Bénédicte
Jacobs, Tim Steenwinckel, Stef Bruggeman, Jan Baar, Rudi Demoitié, Anja
Paermentier, Leen Coppens
Verontschuldigd: Chris Roels, Steven Decat, Elsje Laes, Daniël Caron
1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering
2. Activiteiten Ouderraad:
 Eindbalans Winterfeest: € 1885,48 => de opbrengst gaat integraal naar het
sociaal fonds van de school.
 Eindbalans Denkcafé: totale kostprijs € 347; deze kost wordt onder de drie
scholen (HDC – Paridaens en SPC) verdeeld.
 Data van de ouderraden en activiteiten voor het schooljaar 2016-2017:
13/09/2016 - 22/09/2016 open klasavond 1e jaar - 04/10/2016 open
ouderraad – 08/11/2016 – 19 & 20/11/2016 Bouwmaal – 10/01/2017 –
07/02/2017 - 18/02/2017 Winterfeest – 07/03/2017 – 18/04/2017 –
23/05/2017 – 07/06/2017 afsluiting werkjaar
3. Verslag van de pedagogische raad:
 Vanaf volgend schooljaar komt er een Smartschool-account voor de
ouders. De ouders krijgen per leerling dezelfde login als de leerling
maar met een persoonlijk paswoord. Zij hebben andere rechten dan
hun kinderen; zo kunnen de ouders wel de klasagenda inkijken maar
zullen ze het mailverkeer van de leerling niet kunnen lezen. Het is niet
de bedoeling dat de communicatie van de leerkracht naar de ouders toe
via dit kanaal verloopt; de gebruikelijke weg is hiervoor nog steeds het
mailadres van de leerkracht en ouders of een telefoontje. Meer
informatie volgt bij het begin van volgend schooljaar.
 Vraag van ouders wordt gesteld om in elk leerjaar, bij het begin van het
schooljaar, een openklasavond te organiseren.
Voor het 5e jaar vindt de pedagogische raad dit niet opportuun. Dit zou
onvoldoende meerwaarde geven en bovendien vreest men dat de
opkomst te beperkt zou zijn.
Voor het 2e en 4e jaar bestaat er nu al een openklasavond; de raad
twijfelt ook aan deze meerwaarde en geeft het advies dit eventueel af te
schaffen.
Advies Ouderraad: Wij blijven bij onze uitdrukkelijke vraag een
openklasavond bij het begin van het schooljaar te organiseren voor alle
jaren. De meerwaarde ligt in de inhoudelijke verduidelijkingen van de
lessen en wat men concreet van de leerlingen in dat jaar verwacht.
Hoe dient het kind zijn studiemethode nu in dit studiejaar aan te
passen, welke zijn de mogelijke valkuilen? Welke uitstappen worden er
gepland? Ook is het sociale aspect tijdens dat moment niet te
miskennen: de ouders maken kennis met de klasleerkracht en
omgekeerd en bovendien leren de ouders ook de andere ouders beter

kennen. Het is een ideaal moment om ervaringen met elkaar uit te
wisselen.


Startuur van de oudercontacten vervroegen:
Het is een zeer ingewikkelde oefening om een ideale balans te vinden
tussen het beginuur en het einde van de oudercontacten en de
mogelijkheid om alle ouders, die dit wensen, te kunnen inplannen.
Is een vroeger beginuur een mogelijke oplossing? De pedagogische
raad zal dit verder bekijken en feedback geven.

4. Visie en afspraken tussen ouderraad en directie:
Bepaalde items worden door de ouderraad volgend jaar voorbereid zonder
aanwezigheid van directieleden. Nadien wordt dit dan verder besproken &
uitgewerkt met de directie erbij.
Het uitwerken van een kader waarin de relatie ouderraad – directie wordt
bepaald en wat beiden van elkaar mogen verwachten, wordt verder besproken
in de loop van het komend schooljaar.
5. Examenregeling & sperperiode: resultaten bevraging bij 80 leerlingen:
 Als er maar één examen gepland is (8:20 u – 9:50 u); willen de
leerlingen nadien graag onmiddellijk naar huis kunnen gaan.
 Langere sperperiode.
 Meer tijd om een examen van meeruursvakken af te leggen (vooral
wiskunde & Latijn).
 Water mogen drinken tijdens het examen.
 Rustigere omgeving om examen af te leggen.
6. Tekst voor schoolraad over invulling middagpauze.
De sneuveltekst die door de directie is voorgesteld, is voor de ouderraad nog te
vaag en er staan nog te veel punten in die eerst verder moeten worden
uitgewerkt. Graag een aangepast voorstel vanuit de SR/directie.
7. Samenstelling ouderraad.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld om de functie van
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris in te vullen. De huidige mensen blijven
dan ook nog graag verder op post.
8. “Schreiven zonder fauten”: Iedereen kan vaststellen dat schrijven zonder fouten
helemaal geen evidente zaak meer is voor onze jongeren. Toch vinden wij het
van groot belang dat iedereen zonder fouten kan schrijven, op school, in de
latere studies en in het professioneel leven. Wij hebben de indruk dat op
foutloos schrijven minder wordt gefocust dan vroeger.
Als ouderraad zullen wij in de loop van volgend schooljaar een advies daarrond
formuleren naar werkgroep taalbeleid binnen de school.

Wij wensen iedereen te bedanken voor de constructieve manier van werken, voor
de inzet en enthousiasme tijdens dit werkjaar. Aan iedereen een deugddoende
vakantie gewenst en we zien elkaar graag terug op
de eerstvolgende ouderraad 13/09/2016.

