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e-mail: sboudercomite@mail.be 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Dinsdag, 22 januari 2008 

 
 
Aanwezig:  Aimé De Langhe, Filip Baguet, Josiane Martens-Detandt, Peter 

Degraeve, Danny Van Laethem, 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, Anne Devleeshouwer enThierry Godefroidt 

 
Verontschuldigd:  Anne Deseure-Vanmaercke, Kris Beullens, Daniëlle De Munter, Cathy 

Camilleri-Claessens, ,Hildegart De Smet-Vandendriessche 
 
Agenda: 
 
 
1. Welkom en bezinning 
 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 
 
3. Oorringen voor jongens 
 
Door een vertegenwoordiger van de LLR werd een kort pleidooi gehouden om het dragen 
van oorringen door jongens toe te staan. Belangrijkste argument welke werd aangehaald, 
is de gelijkheid tussen jongens en meisjes (waarbij oorringen wel getolereerd worden).  
Door de LLR werd tevens duidelijk gesteld dat de vraag zich enkel richt naar oorringen en 
niet ander vormen van piercing, tatoe’s, … 
De ouderraad blijft bij zijn initiele standpunt, en kant zich tegen het toestaan van oorringen 
voor jongens. Volgens de ouderraad zou door het toestaan de poort geopend worden naar 
mogelijks extremere vormen van uiterlijk vertoon. Zonder het SBC een elitair karakter te 
willen geven, kunnen we stellen dat oorringen momenteel niet thuis zijn in het beeld van 
het SBC. In functie van maatschappelijke wijzigingen kunnen we deze vraagstelling 
eventueel opnieuw evalueren. 

 
 
 
4. Galabal 
 
Door dezelfde vertegenwoordiger van de LLR werd het galabal (vrijdag 7 maart) 
toegelicht. Laatstejaars worden vanaf 20h00 verwacht op en receptie, vanaf 21h00 
gaan de deuren open voor iedereen. Als belangrijkste wijzigingen noteren we : 

 er wordt beroep gedaan op 6 i.p.v. 4 “security” personen 

 toegang tot de back-stage wordt sterk beperkt 
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Er wordt door de LLR een oproep aan de ouderraad gericht om een helpende hand 
toe te steken :  

 medewerkers voor kassa “voorverkoop/gereserveerde kaarten” 

 medewerkers voor kassa “kaartenverkoop 

 medewerkers voor verkoop drankbonnetjes 
Door de ouderraad wordt gevraagd aan de LLR om de aanbevelingen (resultaat 
evaluatie vorige editie Galabal) nog eens door te nemen. 
 
 
 
5. 24h00 Lesmarathon 

 
Mevr. Katrien Van Acker heeft een boeiende toelichting i.v.m. de lesmarathon gegeven. 
Doel van de actie is de electriciteitsvoorziening van een school (Zusters Bernardinnen) in 
Ruanda te verzorgen, dit door aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Dit project wordt 
begroot op 8000 Euro. 
Enkele feiten : 

 de lesmarathon start op vrijdagmorgen 15 februari 

 dit initiatief staat voor iedereen open, voor leerlingen van de eerste graad is er een 
uitstapmogelijkheid om middernacht 

 via een sponsorkaart verzamelt men geld voor het goede doel, een minimumbedrag 
van 8 Euro wordt verwacht om basiskosten te dekken (bv. maaltijden, …) 

 er is een vrije keuze naar groep, er wordt m.a.w. klasoverschreidend gewerkt 

 er worden alternatieve/creatieve lessen gegeven (Chinese taal, cursus manillen, 
veel sport, film, …) 

 wie eens voor de klas wil staan en leerlingen iets wil bijbrengen over een specifiek 
onderwerp, wie jongeren wil begeleiden bij film of sport, … dient zijn voorstel door te 
sturen naar de directie. 

 
 
6. Status info-avond 
 
De infoavond “Raes versus Raes” zal plaats vinden op 5 maart 2008 om 20h00. 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. 
 
 
7. Toelichting directie 
 

 Verkeer : De politie heeft verkeerseducatie verzorgd. Het programma was aangepast 
per graad (bv. voor derde graad lag nadruk op auto / snelheid) 
Er is een fietsencontrole geweest door de politie. 
Handboeken en/of CD-roms ter voorbereiding van het theoretisch rijexamen zijn 
beschikbaar op school. 

 Aan gezinnen met kansarmoede gaat een “Kansenpas” bezorgd worden. Doel is de 
toegang tot culturele en sportieve activiteiten toegankelijk te maken voor 
minderbedeelden.Deze kansenpas komt er op initiatief van het LOP en wordt o.a. 
gefinancierd door het OCMW. Voorlopig is de kansenpas enkel voor inwoners van 
Oudenaarde 
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 Fietsenverhuur (vorige vergadering werd financieel aspect in vraag gesteld : 
Inkomsten en kosten (3x / jaar technisch nazicht van de 30 beschikbare fietsen) zijn in 
evenwicht. 

 Startdatum geplande bouwwerken is verlaat naar aanvang april. Einddatum werken (1 
september) komt hierdoor in het gedrang. 

 Slag bij Oudenaarde : 
SBC werkt actief mee (leerkrachten en leerlingen) aan een stripverhaal en een 18de 
eeuws concert. 

 Voor sommige vakgebieden is het problematisch om een interimaris te vinden, dit 
resulteert soms in “veel” studie voor de leerlingen. 

 De week voor de krokusvakantie wordt de “week van het pesten”. Tijdens de lessen 
wordt hieraan aandacht geschonken. De leerlingen krijgen een armband “Sorry - OK” 

 
 
8. Varia 
 

 Er werd opgemerkt dat de kosten voor het vliegtuigticket hoger zijn dan verwacht 
(uitwisselingsproject) 

 Volgende vergadering : 13 maart. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marc Dewaele 
Secretaris OR
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