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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Dinsdag 8 juni 2010 

  

 

Catharina Vandermeersch-Van Canneyt A Martine Reynaert-Van Hoecke A 

Cathy Camilleri-Claessens A Peter Degraeve A 

Didier Peeters A Petra Mestdagh-Fostier V 

Fabienne Wuyts-Devisscher A Willem Van Dijcke V 

Hilde De Wolf-Van Parys A   

Hildegart De Smet-Vandendriessche A Anne De Vleeschouwer (dir) V 

Ingrid Leyman-D’Espeels A Conny Vermandere            (dir) V 

Kristien Seghers-De Four V Peter Vandevyver               (dir) A 

Marc Vanderbeken A Thierry Godefroidt              (dir) A 

A=aanwezig, V=verontschuldigd, dir=directie 
 
 
 

1. Welkom en Bezinning 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 

- Vormingsavond wordt emotionele intelligentie bij jongeren door Herman Van Den 
Broecke. Best tussen 15 en 24 maart 2011 en liefst op een dinsdag of donderdag. 

- Varia: er wordt overwogen om de keuken zelf te beheren of te veranderen van 
firma. De prijs zou gelijk blijven maar de school streeft een betere kwaliteit na met 
meer variatie en meer groenten. Gezonder door minder mayonaise en gezondere 
desserts aan te bieden.  Ook wordt overwogen een suikerloze dag in te schakelen. 

 
3. SBC-raad (zie verslag SBC raad 

 
- Goede voorzitter 
- Sport op school 
- Fluo-actie week 
- IKL feedback 
- Voorstel om de verslagen van de verschillende raden op smart-school te plaatsen. 

 
4. Schoolraad. 

 
Verkeerssituatie omgeving school en stadskern. 

- De huidige plannen zijn voorlopig stilgelegd. 
- Er is een werkgroep opgericht van een 20 tal personen. De schoolraad  in 

samenwerking met de fietsersbond. Er zetelen 2  à 3 personen per school en een 5-
tal mensen van de fietsersbond. 

- Een constructief 5-jarenplan wordt opgesteld. 
- Overleg met het schepencollege om zich te buigen over de verkeersituatie voor 

fietsende scholieren van de verschillende toegangswegen rond Oudenaarde  
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5. Doorlichting  
 

- In de eerste trimester van het volgende schooljaar krijgt de school een doorlichting. 
- Er is een vooronderzoek  waarbij men een vragenlijst moet beantwoorden. 
- Er volgt een screening waar de sterkste en zwakste punten bekeken worden. 
- Een doorlichting gebeurt minimum 1 X in de 10 jaar. Binnen de eerste 3 jaar 

gebeurt een opvolging van de werkpunten. 
- Één van de dingen die kunnen bekeken worden is de output en het welbevinden. 

De door ons georganiseerde enquête past in dit kader. Chris Beullens en Filip  
Baguet (ex-ouderraadsleden) hebben daar meer info over.  

 
 

6. Financieel 
 

- De directeuren van de 5 scholen van Oudenaarde komen samen om te werken 
rond een aantal punten die ervoor kunnen zorgen dat de kosten kunnen verminderd 
worden. 

- Er start een experiment rond het schoolrapport (die in onze school momenteel duur 
is).  De leerlingen zouden wekelijkse uitprints meekrijgen en per maand een 
overzichtsrapport. 

- Cursussen worden aangeboden bij boekenverkoop 
- Er wordt nog eens uitdrukkelijk gevraagd aan de ouders te melden welke boeken 

niet of bijna niet gebruikt worden. 
- Uitwisselingskosten voor de derde en vierde jaars wordt gespreid over 3 facturen. In 

het derde jaar overweegt men te starten met een soort spaarsysteem. 
 

7. Vrienden van de school 
 

- Naast de ouderraad zou er ook een soort pool worden aangelegd waarbij mensen 
zich kunnen aanmelden om mee te werken aan een aantal activiteiten (open deur, 
galabal, SB culinair, …) op school: “De vrienden van de school”.  Deze ploeg 
mensen zou dus niet naar de vergaderingen komen van de ouderraad. Neemt niet 
weg dat ze in een later stadium geen deel kunnen uitmaken van de ouderraad. Op 
deze manier is de drempel naar de ouderraad minder groot. 

- Deze ploeg bestaat uit ouders van kinderen op school aangevuld met andere 
sympathisanten (vb ex-ouderraadsleden, grootouders, oud-leerlingen, …)  

- In de eerste nieuwsbrief in september wordt een oproep gedaan voor nieuwe 
ouderraadsleden en leden voor “Vrienden van het SBC) 

- Marc en Hildegart zijn bereid om een rol te spelen in deze nieuwe werkgroep. 
 

8. Varia 
 

 Fietsstallingen: er gebeuren aanpassingen aan de fietsstallingen om vandalisme en 
diefstal tegen te gaan. 

- Vaste plaats (eigen nummer) 
- Beter afgeschermd 

 Project I-school. De school zal zich kandidaat stellen. Eventueel wordt de 
samenwerking van een serviceclub aangegaan. 

 Peter en Hilde nemen de organisatie van het afscheid van de ontslagnemende 
ouderraadsleden en de verwelkoming van de nieuwe leden op zich. Dit gaat door op 
22 oktober 2010. 

 10 jaar SBC. 
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- Stad biedt ondersteuning 
- Mogen gebruik maken van het marktplein 
- Catering wordt uitbesteed (of in eigen beheer indien keuken in eigen beheer komt). 
- Reeds ¾ van de beoogde sponsoring is binnen.  
- Professionele security (verplicht) 
- De brandweer verleent zijn medewerking voor het maken van de foto op het 

marktplein voor het stadhuis (leveren van brandweerwagen, gebruik markt) 

 Er werd melding gemaakt van het feit dat een aantal leerlingen de vrijdag na school 
een paar keer overdadig drank verbruikten. Helaas kan de school hier niet in optreden 
omdat dit buiten de school en schooluren gebeurt. 

 Er wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs een instructiefilm gemaakt op school over 
veiligheid. De opnames gaan door op 24, 25 en 26 augustus. Er worden figuranten 
gevraagd. 

 
 

9. Verkiezingen 
 

We waren met voldoende aantal leden aanwezig om geldig te kunnen stemmen.  
Catharina Van Canneyt werd verkozen tot voorzitter. 
Fabienne Devisscher neemt de taak van secretaris op zich. 
 
10.  Data 

 
- 07-09-2010: voorbereidende vergadering (zonder vertegenwoordigers van school) 

in de cafetaria van het H. Hart rusthuis. 
- 16-09-2010: vrienden van het SBC 
- 30-09-2010: eerste vergadering in het SBC 
- 22-10-2010: afscheid ontslagnemende ouderraadsleden en verwelkoming nieuwe 

ouderraadsleden. 
-  

Catharina sluit af met een dankwoord aan de ontslagnemende voorzitter Marc Vanderbeken 
 
Verslaggever: 
Hildegart Vandendriessche 
Landergemstraat 5 
8570 Anzegem 
0473 611 207 
hildegartvdd@gmail.com 
Hildegart.vandendriessche@werkwinkel.be 
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