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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Dinsdag 7 juni 2011 

  

 

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

Cathy Camilleri-Claessens V Peter Degraeve A 

Didier Peeters A Stefan Van Campenhout V 

Aleida Moerman- Van Gansbeke V Willem Van Dijcke A 

Hilde De Wolf-Van Parys A Sabine Lamonte A 

Ann Cottens-Deweer A   

Ingrid Leyman-D’Espeels V Anne De Vleeschouwer      (dir) V 

Annick Van den Bulcke-Desmet A Ingrid De Smet                   (dir) A 

Johan Dedoncker A Peter Vandevyver               (dir) V 

Cathy Couchement-De Vleeschauwer V Thierry Godefroidt              (dir) A 

A=aanwezig, V=verontschuldigd, dir=directie 
 
1. Welkom en Bezinning 

Ingrid vertelt ons over de ontmoeting van de Bijbel en de reisgids 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 

Verslag 5-05-2011 goedgekeurd. 
 
3. Evaluatie opendeurdag 

 Aantal inschrijvingen was nog nooit zo hoog (261) 

 Zeer veel begeleiders voor de rondleiding waardoor goede spreiding (en dus weinig 
wachten zowel voor rondleiding als voor inschrijving) (300 rondleidingen gegeven) 

 Zeer veel positieve echo’s nadien 
o TE-lokalen kregen veel lof 
o Stoelen en drankje in de sporthal om het wachten te verzachten 
o Propere keuken (voor OR: daar werden ook hapjes aangeboden) 

 Werkpunten 
o Volgend jaar gebruik maken van drankkaarten 
o Minder volk nodig het 1e uur (voor tent en bar) 
 

4. Verkeer en Fluo acties 

 Schoolroutekaart: 
o is getekend en proefdruk reeds besproken 

 zeer veel knelpunten in centrum Oudenaarde 
 zijn dus een potentieel voor stad en provincie om verbeteringen aan te 

brengen 
o 2e proefdruk volgt binnenkort 
o Finale druk in augustus zodat beschikbaar begin september 

 Ook voldoende exemplaren voor de 1e jaars van de komende 3 jaar 
o Implementatie en communicatie naar leerlingen moet nog uitgewerkt worden 

 Moving forward: digitale versie van de schoolroutekaart: nog geen verder nieuws 
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 Fluo acties 
o Leerlingenraad is hierover reeds aangesproken 
o Leerkrachten PO: zullen dit volgend schooljaar aan bod laten komen 
o Rol ouderraad: 

 Actief meewerken in werkgroep voor praktische uitwerking 
 Martine, Annick, Catharina en Stefan (die door zijn medewerking aan 

verkeerswerkgroep ook best hier aanwezig is) zullen ouderraad 
vertegenwoordigen 

o Enkele ideeën:  
 “mobibus” (donkere ruimte) 
 Stickers/sleutelhangers 
 Campagne met “winnaars”: fluo-dragers krijgen lot waaruit winnaars komen 
 Fluoriseren van fiets als wedstrijd 

 
5. Bouwerken KSOO 

 4 grote projecten: 
o Aankoop Hoogstraat 6-8 voor TI OLV: ter vervanging van een oude lokalenblok 

 Die blok gaat tegen de grond en wordt open ruimte 
o Sportlokalen in de Groenstraat 

 Zowel grote als kleine sportzaal (vooral voor VTI St. Lucas) 
 Zal buiten de schooluren en –vakanties gebruikt worden door Stad 

o VTI St. Lucas 
 Huidige technologiecentra verdwijnen en worden vernieuwd 
 8 labo’s 
 Technologiecentra voor Hout en Bouw 
 Doel: alle scholen kunnen wetenschapslokale gebruiken (maw een 

externe campus voor technologie en wetenschap zoals bijv. Tivoli) 
o SBC: oud internaat verdwijnt 

 Deel wordt gerenoveerd (12 lokalen) 
 Deel wordt vernieuwd: 20 lokalen en grote aula (toneelzaal voor 350 

mensen) Die laatste zal ook kunnen gebruikt worden voor andere 
organisaties door de Stad 

 Kosten beheersend onderwijs: 
o Door samenwerking tussen de verschillende scholen van KSOO (en het op 

elkaar afstemmen) kunnen kostenbesparingen voor de leerlingen worden 
gerealiseerd: 

 Max. factuur copies: daal van 85 naar 75 EURO/jaar (gespreid over 2 jr) 
 Smartschool: 4 EURO ipv 7 EURO 
 Rekenmachines: 10 EURO goedkoper 
 3e graad: geen schoolagenda’s (6,5 EURO) door gebruik van Europese 

agenda’s (gratis) 
 Digitaal rapport (6 EURO): met uitprints of via Smartschool 

o OR: graag informatie over niet gebruikte handboeken doorspelen aan directie 
o Zo komt een gemiddelde jaarlijkse kost op ongeveer 650 EURO (waar het 

Vlaamse gemiddelde 978 EURO/jaar bedraagt) 

 De ondersteuningsmaatregelen voor de financiële lasten zijn onvoldoende gekend 
(bijv. Gebruik van OK-pas) 

 
6. Mededeling van de directie 

 Directeur Thierry Godefroidt zal binnen de scholengemeenschap de taak overnemen van 
Karel Vos.  Hij wordt in zijn huidige functie opgevolgd door Peter Hoste (vanaf 1 
september).  Mr. Hoste is licentiaat Geschiedenis en was de voorbije 4 jaar pedagogisch 
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directeur in Eeklo.  Daarvoor was hij gedurende 5 jaar adjunct-directeur in Deinze. 
 

Varia 
 

 Nieuwe leden voor volgend schooljaar: we hopen niemand te verliezen van de huidige 
leden, maar de huidige groep kan zeker nog versterking gebruiken.  Dus allen werken 
aan versterking van het team 

 Functie ondervoorzitter: de termijn van Willem zit er op en Willem wenst zijn functie 
neer te leggen.  Didier Peeters is bereid gevonden om die rol op te nemen en dit is 
door de aanwezige leden bekrachtigd. 

 Functie secretaris: zal bij het begin van het volgende schooljaar worden ingevuld 

 Spreekavond volgend schooljaar: Dr. Calle heeft een andere functie in een ander 
ziekenhuis opgenomen en zal pas eind juni kunnen bevestigen of hij zich nog kan 
vrijmaken voor de spreekavond van februari 2012.  Ingrid zal dit zo snel mogelijk 
doorgeven aan ouderraad. 

 Rondvraag bij aanwezige leden 
o Nieuwsbrief: er wordt nog eens gevraagd om geen belangrijke informatie op de 

voorlaatste bladzijde te plaatsen (is reeds sterk verbeterd, maar blijft 
aandachtspunt) 

o Regeling tussen laatste examen en proclamatie is voor 1e jaars onvoldoende 
duidelijk (zijn leerlingen wel of niet verwacht op school): bij volgende 
kalenderopmaak hier aandacht voor hebben (niet alle ouders hebben reeds 
ervaring met gang van zaken in secundair onderwijs) 

o Organisatie atletiek: praktische planning zorgt soms voor verstoring van de 
kampnummers 

o Inschrijvingen 1e jaars: er wordt gevraagd bij wie de leerling wel en bij wie niet 
wenst te zitten.  Dat laatste kan soms leiden tot pesten; maar het kan wel heel 
wat problemen voorkomen (wordt echter zeer weinig gebruikt en waar gebruikt 
is het wel zinvol).  Voor 2e jaars staat enkel vermeld bij wie men wel wenst te 
zitten.  Er wordt dan evenwel geen rekening meer gehouden met de informatie 
van het 1e jaar.  Directie kijkt na of dit haalbaar is. 

 Als afsluiting werd Thierry bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de school en in de 
Ouderraad.  We wensen hem alle succes in zijn nieuwe uitdaging 

 
7. Kalender 

24 juni 2011: Afsluitende BBQ met oud-leden 
20 en 21 september 2011: infovergaderingen voor de ouders van de 1e jaars 
26 september 2011: ouderraad 
17 oktober 2011: oudercontact voor de nieuwe niet-1e jaars 
SBC-culinair:  18-19-20 november 2011 

25-26-27 november 2011 
       Informele vergadering begin september moet nog vastgelegd worden (Catharina) 
          
 
Verslaggever 

Peter 


