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1. Welkom en bezinning - Advent 
  
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Verslag 8/11/2010 goedgekeurd m.u.v. volgende opmerkingen: 
Na doorlichting van bepaalde vakken heeft de directie na ontvangst van het schriftelijk verslag 30 

kalenderdagen tijd om te reageren i.p.v. 10 dagen. 
De gegevens van de leden van de ouderraad zullen opgenomen worden in de volgende nieuwsbrief. 
 

 
3. Evaluatie SBCulinair 
  
Eerste keer in grote zaal was goed. Het was er warm genoeg (misschien iets te warm de 2de vrijdag!). 

Het is iets minder gezellig om nog even na te tafelen als de zaal leegloopt. 
De ingang was eerst niet goed aangegeven, later werd dit al aangepast. 
De opkomst was ongeveer hetzelfde als vorig jaar: 2760 eters (min 100 t.o.v. vorig jaar) en 700 

jubilarissen (idem als vorig jaar). 
De formule zal wellicht volgend jaar behouden blijven. Het grootste werk blijkt de verhuis van tafels 

en stoelen te zijn. Hiervoor zijn zeker 7 à 8 man nodig. 
Het onthaal en ophalen van de kaarten verliep dit jaar erg vlot in tegenstelling tot de lange wachtrijen 

vorig jaar. 
 
  

4. Verkeer en fluo-boekentascovers 
 
Vermits de meeste leerlingen consequent weigeren om fluo-hesjes aan te doen wordt er naar 

alternatieven gezocht. 
Voorstellen zijn: leerlingen zelf iets laten maken uit zelfklevende fluo-vellen van 3M (iets voor de les 

PO?), 3 fluo-cirkels op spatbord, strips op de draaglussen van de boekentas of de 
fluo-boekentascover. Misschien is er een sensibiliseringsactie nodig naar fabrikanten van 
boekentassen? 

Een project van de universiteit van Hasselt wil veilige fietsroutes in kaart brengen. Het SBC heeft 
ingetekend om hieraan mee te werken. De leerlingen gaan zelf op pad om per school de 
knelpunten te bekijken. De know-how van het project komt van de universiteit, de provincie 
Oost-Vlaanderen staat in voor de financiering. 



 

 

Fietscontroles en verdere samenwerking met de politie van Oudenaarde verlopen vlot. 
 
Stefan Van Campenhout is bereid mee te werken in een werkgroep verkeer. 
  
 
5. Financiën en fotokopieën 
  
Op de eerste factuur van dit schooljaar stond een forfait van 25€ voor copies. Er wordt gerekend dat 

1 flits van de machine 0,04€ kost. De school legt 10% van de kostprijs van copies zelf bij. 
Vroeger was registratie van het aantal copies niet mogelijk, nu probeert men dit wel bij te 
houden. Wegens compatibiliteitsproblemen met drukkerij is dit een arbeidsintensief werk met 
bonnetjes die binnengebracht worden en geteld (per klas, nog niet per vak!). Op het einde van 
het schooljaar worden de voorschotten verwerkt in het effectieve slotsaldo. Wie teveel betaald 
heeft zal dit in mindering krijgen van zijn slotfactuur. 

Vraag om PowerPoint-presentaties met witte achtergrond te maken om inkt te sparen. 
  
 
6. Spreekavonden i.s.m. VCOV 
 
Er zijn 2 spreekavonden gepland met het VCOV (= overkoepelend orgaan van ouderverenigingen 
Vlaanderen): 
Op 15/02/2011 komt Hilde Van Wassenhove spreken over ‘motiveren van jongeren’. 
Op 15/03/2011 komt prof. Van Den Broecke spreken over ‘EQ’. 
 
De 90€  lidgeld worden betaald door de school en alle leden van de ouderraad zijn automatisch lid 
van het VCOV. Catharina kijkt dit na. 
  
 
 7. Directiemededelingen 
  

Van de doorlichting van de school is nog geen verslag ontvangen. De bespreking hiervan is voor de 
volgende vergadering. 

DBFM (Design & Building Finance Management) staat voor financiering van scholeninfrastructuur. 
Vóór 2016 komt er een nieuw gebouw. 

Op 21/12/2010 komen minister Smet en ev. Minister Turtelboom naar de voorstelling van de film 
over brandveiligheid. 

Oudenaarde gaat voor geluk. Er is een vzw opgericht met als doel nadenken over ‘het welbevinden 
van jonge mensen’. Verschillende partners hebben zich al bereid getoond om deze 
intentieverklaring te ondertekenen o.a. verschillende scholen, de stad oudenaarde, de Lions en 
nog andere clubs. Financiering gebeurt door initiatieven van o.a. de Lions. 

Exchange-fuif op 22/12/2010: min. 16-jarigen zouden bandje rond pols dragen zodat controle op 
alcoholgebruik eenvoudiger wordt. Eventueel kan er ook nog eens contact opgenomen worden 
met prof. Vinck om de leerlingen toe te spreken i.v.m. oordopjes en luide muziek 
(decibelbegrenzer?). 

De keuken van SBC is nu volledig in eigen beheer. Enkele voordelen op een rijtje: het eten is lekker 
en gezond, het is rendabeler, er wordt gratis soep aangeboden aan de warm-eters, de soep kost 
slechts 0,50€ voor de anderen, maandag is er alleen gezond dessert (dus geen chocola en ijs), 
fruit wordt afgenomen van VLIO en zal dus goedkoper zijn. 

 
 

8. Varia 
  

De brooddoos gekregen op 10 jaar SBC was een goed initiatief! (misschien was ze een beetje te 
klein?) 

Tutti frutti: kiwi is niet handig om op school te eten zonder lepel! 



 

 

Laptops in de avondstudie: moet kunnen maar misschien gescheiden houden. 
Inentingsspuiten: liever niet in de week van de GO’s. 
Examenrooster: ‘moeilijke, zware’ vakken liefst na een weekend! (maar hoe definieer je moeilijk en 

zwaar? Elke leerkracht vindt dat waarschijnlijk van zijn vak…) 
Oudercontact van zaterdag 29/01/2011: stand van de ouderraad met badges! 
 
 

Volgende vergaderingen: 
maandag 21/02/2011 
donderdag 05/05/2011 
Dinsdag 07/06/2011 
 

Verslag door: Sabine Lamonte. 


