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e-mail: sboudercomite@mail.be

VERSLAG VERGADERING
Maandag, 22 oktober 2007

Aanwezig: Filip Baguet, Aimé De Langhe, Anne Deseure-Vanmaercke, Josiane 
Martens-Detandt, Peter Degraeve, Johan Vanden Daele, Cathy 
Claessens, Danny Van Laethem, Hildegart De Smet-Vandendriessche,
Marc Dewaele, Marc Vanderbeken, Ilse Van Robbroeck-Cornette en.
Thierry Godefroidt

Verontschuldigd: Daniëlle De Munter, Kris Beullens, Hilde De Wolf-Van Parys, Luc 
Vlerick

Agenda:

1. Welkom en bezinning

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering

Verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd

3. Begeleiding startende leerkrachten (met dank aan Mevr. Vanhautte voor de 
deskundige uitleg).

Naar aanleiding van de “Ouderbevraging” werden een aantal aandachtspunten 
geformuleerd. Eén hiervan is de begeleiding van startende leerkrachten, dit is zowel van 
toepassing op jonge, pas afgestudeerde leerkrachten, als op leerkrachten met een 
“klaservaring” welke nieuw zijn op het SBC.
Startende leerkrachten beginnen met een onthaaldag (1/2 dag voor aanvang schooljaar); 
dit omvat praktische informatie, een rondleiding en het toekennen van een meter of peter 
(vakgebonden).
Begeleiding richt zich naar twee werkgebieden :

 Educatief : helpen jaarplan opmaken, begeleiden bij opstellen van toetsen, …
 Pedagogisch : wanneer, waarom, waarmee sanctioneren; hoe behandelen van 

contacten/conflicten met leerlingen, …
Enkele belangrijke momenten in de leerkrachtbegeleiding zijn : 

 Begin september : info over de visie van de school, praktische afspraken …
 Klasbezoeken door directie en pedagogische begeleiding
 Begin november is er een werkvergadering i.v.m. proefwerken
 December : individuele evaluatie door de Directie
 Infodag i.v.m. oudercontact
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 Mei : info naar “einde schooljaar”, deliberaties, …
 Juni : beoordeling door directie

Tot slot enkele cijfers : er zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar ongeveer 15 nieuwe 
leerkrachten gestart (op een totaal van 153), er zijn een vijftigtal meters/peters.

4. Opvolging gebruik (beperking) van fotokopieergedrag

Vorig schooljaar werden ruim 4.7 miljoen kopies (of beter “flitsen”) gemaakt, merkelijk 
meer dan tijdens het schooljaar 2005/2006 (3.5 miljoen). De trend laat voor lopend 
schooljaar een nog hoger aantal kopies vermoeden.
De hieraan verbonden totale kost van 192000 € kan onderverdeeld worden in :

 22000 € voor administratie
 151000 € werd verrekend (gefactureerd)
 18500 € werd door het SBC voor eigen rekening genomen

Dit kwam voor vorig schooljaar neer op een gemiddelde kost van 87,5 € per leerling
(op 1725 lln).
Sluitende verklaringen zijn er niet, enkel veronderstellingen (minder leerboeken, veel 
“niet-zichbare” kopies (bv. toetsen, BZL-opdrachten, info’s, examenbladen), …)
Een doorgedreven opvolging per leerkracht/klas wordt door de directie als 
administratief niet haalbaar geacht. Door directie zal herhaaldelijk deze problematiek
gemeld worden naar de leerkrachten.

5. Toelichting door de directie :

 Tijdens de krokusvakantie gaan leerlingen (5de jaar Latijn/Grieks) op vrijwillige basis 
naar Turkije

 Er wordt een nieuwe traditie voortgezet (2de maal), een reünie van leerlingen welke 5 
jaar afgestudeerd zijn, 120 van de 180 leerlingen zijn hierop ingegaan.

 Er wordt aandacht gevraagd voor de website: er werd een nieuw bezoekersrecord 
gevestigd.

 LLR in actie: de media werd gehaald met een nieuw wereldrecord “flesschudden”
 Op 5 november (19h00) wordt iedereen uitgenodigd voor een herdenkingsviering in 

de kapel
 SBC-raad : hiervoor zijn 2 afgevaardigden van de Ouderraad, Josiane en Marc 
 Verwarmingsketel in de T-blok is geïmplodeerd, herstelling zal enkele maanden in 

beslag nemen, als tijdelijke oplossing zal o.a. in de labo’s met een mobiele installatie 
gewerkt worden; de beschikbaarheid van leslokalen in het VLIO wordt onderzocht.

 SBCullinair : de Ouderraad zal voor de nodige ondersteuning zorgen. 
Een vegetarische schotel kan steeds aangevraagd worden : volgend jaar kan dit 
eventueel op de kaart voorzien worden.
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6. Varia

Hoe omgaan met autistische leerlingen : de toelating tot informeren van medeleerlingen 
MOET door de ouders gegeven worden, indien de betreffende leerling reeds en “home”-
begeleiding heeft, is dit meestal geen probleem.

Volgende vergadering : 6 december, dan mogen we onze 2 nieuwe leden, Catharina Van
Canneyt en Willem Van Dijcke (en de Sint ?) begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Marc Dewaele
Secretaris OR


