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e-mail: sboudercomite@mail.be

VERSLAG VERGADERING
Donderdag, 6 december 2007

Aanwezig: Aimé De Langhe, Anne Deseure-Vanmaercke, Filip Baguet, Josiane 
Martens-Detandt, Peter Degraeve, Kris Beullens, Hilde De Wolf-Van 
Parys, Luc Vlerick, Johan Vanden Daele, Ilse Van Robbroeck-Cornette,
Marc Dewaele, Marc Vanderbeken, Catharina Vandermeersch-Van 
Canneyt, Willem Van Dijcke, Peter Vandevijver enThierry Godefroidt

Verontschuldigd: Daniëlle De Munter, Cathy Camilleri-Claessens, Danny Van Laethem, 
Hildegart De Smet-Vandendriessche

Agenda:

1. Welkom en bezinning

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering

Twee kleine opmerkingen te noteren :
 Communicatie via verslag ouderraad naar standpunten in te nemen bij SBC-raad 

kunnen beter (discussiepunt “oorringen bij jongens”)
 6. Varia : het betreft “GON” ( Geïntegreerd ONderwijs) i.p.v. “home” begeleiding

3. Hoe omgaan met leerlinggebonden problemen

In het kader van de definiëring van een aantal aandachtspunten (resultaat ouderbevraging) 
werd door Mevr. H. Volckaert een beeld geschetst over hoe er omgegaan wordt met 
leerlinggebonden problemen (dyslexie, faalangst, thuisproblemen, eetstoornissen, …).
Aan de hand van het schema in bijlage werden de verschillende niveau’s van 
ondersteuning gevisualiseerd.
Als voornaamste onthouden we dat de aanpak zeer sterk dossiergebonden is. 
Om anoniem problemen te kunnen aankaarten, werd door de ouderraad gesuggereerd om 
een “brievenbus” te plaatsen.
Met dank aan Mevr. H. Volckaert

4. Voorstelling nieuwe leden

We verwelkomen Catharina en Willem in de ouderraad. Hilde en Johan zullen 
gedurende lopend schooljaar de nieuwe leden met hun raad en ervaring bijstaan.
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5. Evaluatie SBCullinair

Er werden 2450 inschrijvingen geteld; dit is 300 meer dan vorige editie (voorjaar 2007); dit 
is tevens het gebruikelijke aantal. Het aantal personen dat mossels nuttigt (ondanks de 
uitstekende kwaliteit) is met ongeveer 10% gedaald tot 55%. Ook de verdeling van de eters 
is anders dan “gebruikelijk”; meer eters het eerste weekend, weinig eters op vrijdagavond.
Ter info, er werden gemiddeld 1.450 kg mossels per persoon verorberd !
Indien de geplande bouwkundige werken vlot verlopen (vernieuwen zaal gelijkvloer), kan er 
volgend jaar in één zaal gegeten worden. 

6. Status info-avond

De infoavond “Raes versus Raes” zal plaats vinden op 5 maart 2008. Het gesprek tussen 
beide heren zal geleid worden door P. Malfliet. (31 januari is er een ontmoeting met PM om 
de verschillende onderwerpen welke zullen ter discussie komen te bespreken.
Verder noteren we :

 dat er geen sponsors zullen ingeschakeld worden
 de infoavond blijft niet beperkt tot het SBC, maar wordt open gesteld voor alle 

katholieke scholen uit Oudenaarde
 de mogelijkheid om via de Vlaamse Gemeenschap een subsidie (100 €) te bekomen 

wordt onderzocht

7. Toelichting directie

 Voortaan kunnen films ook op school vertoond worden. Dit heeft een lagere kostprijs en 
tijdswinst als voordeel. Nadeel is het lagere comfort (zetels, …).

 Er wordt een 24-uur lesmarathon georganiseerd; een aangepast lesprogramma voor de 
3 graden wordt opgemaakt. Deze actie steunt een schoolproject in Rwanda.

 Naar aanleiding van een recente leerlingenstaking in Oudenaarde (met beperkte 
deelname SBC-leerlingen) stelt de directie dat leerlingen geen stakingsrecht hebben. 
Staken wordt gelijkgesteld met spijbelen. 

 Fietsenverhuur wordt “duur”  ervaren, 2 € per uitleenbeurt. Deze prijs wordt hoog 
gehouden om een bepaalde drempel in te bouwen. Tegen volgende vergadering wordt 
dit onderwerp verder uitgediept door de directie.

 De LLR vraagt om op volgende vergadering van de ouderraad hun standpunt/motivatie 
rond het thema “oorringen voor jongens” te mogen verduidelijken. De ouderraad stemt 
hierop in, maar wil tevens duidelijk zijn dat dit geen gebruikelijke route mag zijn om 
besproken agendapunten opnieuw op te rakelen.

Volgende vergadering ouderraad : dinsdag 22 januari.
Noteer eveneens 13 maart, 29 april en 2 juni als data vergaderingen “Ouderraad”

Met vriendelijke groeten,
Marc Dewaele
Secretaris OR
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