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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Maandag 21 februari 2011 

  

 

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

Cathy Camilleri-Claessens V Peter Degraeve A 

Didier Peeters A Stefan Van Campenhout A 

Aleida Moerman- Van Gansbeke V Willem Van Dijcke V 

Hilde De Wolf-Van Parys A Sabine Lamonte V 

Ann Cottens-Deweer A   

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

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

Johan Dedoncker A Peter Vandevyver               (dir) A 

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

A=aanwezig, V=verontschuldigd, dir=directie 
 
 
 
1. Welkom en Bezinning 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 

Verslag 09-12-2010 goedgekeurd. 
Opmerkingen: 
- I.v.m. Fluo voor de zichtbaarheid -> doorgegeven aan leerkrachten PO 
- X-change fuif van 22/12/2010: minder aanwezigen (+/- 800 pers.) maar ook minder 

problemen. 
- Laptops in de avondstudie: veranderingen aangebracht. 
 

3. LLR- Galabal 
 

Eline en Stefanie van de werkgroep "Galabal" waren aanwezig. 
Galabal gaat door op 18/03/2011 
Ouderraad gevraagd om aan de verschillende kassa's te zitten.  
Tijdstippen: 20u45 - 23u00 en 22u45 - 01u00 
Er werd een lijst doorgegeven waarop kon ingetekend worden. Deze lijst wordt ook nog eens 
elektronisch doorgestuurd. 
Tips voor een goede organisatie aan de kassa: 
- Geen groene of gele jetons. Jetons in 1 kleur 
- De lijst met voorverkoopkaarten alfabetisch op familienaam sorteren. 
- Kaarten reserveren tot de dag ervoor 
- Lijst van medewerkers en muzikanten voorzien 
- Genoeg wisselgeld voorzien 
- Boven de kassa's de nodige informatie uithangen. 
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4. Evaluatie voorbije activiteiten 

 

 Oudercontact: 
Ging zeer vlot. Oudercontact is terug in de turnzaal omdat resto 3 te druk was, de mensen 
zaten te dicht op elkaar, er was geen wachtruimte en er moest door ouders met meerdere 
kinderen naar boven en beneden gelopen worden. 
In de sportzaal is het rustiger en er waren stoelen geplaatst waarop mensen konden zitten 
die zaten te wachten. Het was er deze keer ook warm. 
Het is ook al een stuk beter doordat de eerstejaars al in december oudercontact hadden met 
de klastitularis. 
Er was wel onduidelijkheid bij de ouders waar ze de leerkrachten konden vinden. Deze zaten 
alfabetisch gerangschikt. 
Er is ook maar heel laat aan de ouders doorgegeven wanneer ze naar het oudercontact 
konden komen. Dit komt doordat er maar aan de planning kan gewerkt worden als alle 
inschrijvingen binnen zijn en dat heeft deze keer lang geduurd. 
Volgend jaar weer stand van de ouderraad, met duidelijke vlag of iets dergelijks.  
 

 Sprekersavond 15 februari 
Veel inschrijvingen: 268 personen waarvan 128 personen van SBC. 
Spreekster: matig, niet echt verhelderend. 
Kosten: 58,72€ voor drank. Catharina zorgt ervoor dat het betaald wordt. 
 
Volgende maand op 15 maart opnieuw spreker: Herman Van den Broeck komt spreken over 
Emotionele intelligentie. 
Er wordt reclame voor gemaakt in volgende Nieuwsbrief. 
Peter kan aan 150-200 boeken geraken om uit te delen aan de aanwezigen. 
Er staat ook een aankondiging op de website. 
Catharina/Peter leiden de avond in. 
Catharina bekijkt of er via VCOV een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor de 
sprekersavond. 
 

 Toneelspektakel 
Rond Hugo Claus 
Was behoorlijk goed. En elke avond waren er ongeveer 100 aanwezigen. 
De groep mag waarschijnlijk ook spelen op de Museumnacht in juli en op de jeugdweek. 

 
5. Doorlichting 

Alle scholen van Oudenaarde worden dit jaar doorgelicht. 
Verslag is kenbaar gemaakt via Smartschool. Het personeel is uitvoerig ingelicht. 
 
Wat missen we in het doorlichtingsverslag? 
* Niets vermeld over de veiligheid: er komt dit jaar nog een doorlichting op dit terrein 
* weinig over GOK (Gelijke onderwijskansen): aparte doorlichting eind maart of in 3de trim. 
* VOETen (vakoverschrijdende eindtermen): eerste jaar mee bezig en mag daardoor nog 
niet doorgelicht worden 
* Vakoverschrijdende activiteiten: zelfde redenering 
* TE (Techniek): eerste jaar leerplan, dus geen doorlichting 
* Nuttig gebruik van de lestijd: beter dan vorige keer 
* Discussiepunt ronde 1: sanctiebeleid/schoolreglement 
* CITO: daar mag de doorlichting niets over zeggen. 
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Wat werd mondeling medegedeeld? 
* Beter beheer van "bewijsmateriaal" is nodig 
* positief over  - aanpak VOETen, CITO, mondialisering, Smack 
   - aanpak veiligheid en GOK 
   - aanpak BPT uren, uitbouw middenkader 
   - poging lesverlies op te vangen door tal van initiatieven 
   - totale infrastructuur (ook TE gezien) 
Doorlichtingsverslag: staat integraal op Smartschool te lezen.  
 
GUNSTIG ADVIES - geen opvolging (pas over 8 of 9 jaar weer doorlichting) 
 

6. Opvolging verkeer/fluo, fietsrouteplan 
Stefan zit in de verkeerswerkgroep. 
Er zijn ook al vergaderingen geweest over fietsrouteplan. 
Er komt nog een overleg met de scholen in de Hoogstraat. 
Er wordt ook gewerkt aan een fietsring rond Oudenaarde. 
 
Er waren de laatste dagen veel politiepatrouilles in de stad. Dit is omwille van het probleem 
van de bommetjes die in de straten worden gegooid. Er zijn al 3 kinderen die schade hebben 
opgelopen aan het gehoor. Vandaar ook de brief van de directie. 
 

7. Enquête 
Bevraging naar ouders toe zal begin 3de trim. gebeuren voor de 1ste-jaars via de 
nieuwsbrief.  
6-de jaars krijgen ook een bevraging. 
Is er mogelijkheid om vanuit OR vragen toe te voegen? Toen de bevraging werd opgesteld 
werd alles serieus bekeken. Christelle van Houtte beheert dit. Zij zal gevraagd worden om de 
vragen nog eens door te geven zodat we ze nog eens op voorhand kunnen bekijken. 
 

8. Zorgkader 
Er werd vanuit de OR een tekst over het zorgkader opgesteld vanuit een positieve 
bezorgdheid. Deze werd doorgegeven aan de directie. 
SBC is een intellectuele elitaire sterke school en dat moeten we ook zijn. 
De vraag of er te weinig zorg is, wordt door de directie betwist. Er zijn binnen de school heel 
wat mogelijkheden om extra zorg te krijgen (bv ook voor kinderen die langdurig ziek zijn). 
Ook zijn er de remediëringen en leerkrachten worden gestimuleerd om mee zorg te dragen. 
Er zijn soms leerkrachten die daar niet in meegaan. Indien dit het geval is, zou de directie 
hier graag van op de hoogte worden gesteld. Zo kan er geprobeerd worden om het probleem 
aan te pakken. 
Er zijn wel wat problemen geweest door de ziekte van de leerlingenbegeleidster en van 
iemand van het leerlingensecretariaat. 
Er is een kader voor zorg maar misschien kan dit uitgebreid worden. 
Er wordt ook al heel wat zorg gegeven zonder dat we het weten (vb van de Albanese jongen) 
 
1ste graad: heel veel zorg. 
2de graag: minder zorg. We hebben hier te maken met een moeilijker publiek. En hier zijn er 
af en toe problemen tussen leerkrachten en leerlingen. 
Er is hier wel een algemeen beleidsplan over. Er is een duidelijke structuur. 
Bij vakgerelateerde problemen --> aanspreken van vakleerkracht 
Bij groepsproblematiek --> aanspreken van titularis, leerlingensecretariaat 
Bij dyslexie/dyscalculie --> aanspreken van leerlingenbegeleidster en klassenraad 
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Bij ziekte, allochtonenproblematiek --> klassenraad verantwoordelijk 
Bij studeerproblemen --> aanspreken van het CLB 
In 2de en 3de graad zou ook meer aandacht moeten komen voor "leren leren". Hoe kan dat 
verder aangepakt worden als voorbereiding ook op het HO? (bv toetsen met giscorrecties) 
 
Voor wat betreft het langdurig geven van bijlessen: wettelijk is het niet toegestaan om bijles 
te geven. Wel kunnen leerlingen bijgewerkt worden bij langdurige ziekte. 
Het is niet de bedoeling van het onderwijs om structureel bijlessen te geven. Het is ook niet 
goed om een leerlingen voortdurend bijles te geven want dan is er waarschijnlijk een ander 
probleem aan de orde. Is het dan niet te moeilijk voor de leerling? Zit de leerling wel in de 
juiste richting? 
Het is iets anders om even een hoofdstuk bij te werken. Dat kan wel helpen. 

 
9. Mededelingen directie 

- Thierry Godefroidt gaat vanaf 1 september Karel Vos (Coördinerend directeur 
Scholengemeenschap SGKSO Vlaamse Ardennen), die op pensioen gaat, opvolgen. 

- Dag van de Sixties: nu vrijdag 
- Kies kleur tegen pesten: volgende week. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van praatpalen. 
- 100-dagen: jongsten komen best langs achterkant binnen. Het Tacambaroplein zal 

afgesloten zijn. 
Bij politiereglement is alcohol-gebruik niet toegestaan tot 16u00. 

- Bijlage van de Maks: de leerlingen hebben de bijlage niet gekregen omwille van de 
expliciet seksueel getinte aard. (Dank u, directie!) 

- Afprinten powerpoints: afspraak met de leerkrachten is dat de leerlingen thuis niets 
afprinten. Leerkrachten moeten ze zelf aan de leerlingen bezorgen. 
 

10. Varia 
- Mail ivm fiets/sporten in barre winterkoude. Directie volgt de gedachtegang in de mail niet, 

omwille van volgende redenen: 
* kostprijs van een bus is te duur en bovendien is het niet te voorzien wanneer zulke 
slechte weersomstandigheden optreden. 
* andere momenten dat er naar de sportzalen gefietst worden, kunnen ook gevaarlijk zijn. 
Het fietsen bij sneeuw is soms veiliger. 
* Sportleerkrachten moeten wel wijs reageren en als de omstandigheden het niet toelaten 
beslissen om niet naar de sportzalen te fietsen. Het alternatief zal dan wel zijn dat de 
leerlingen studie krijgen. 

- Zwemlessen verlopen nogal gestresseerd. 
In 1ste graad is dat zeker correct. 
Vanaf 2de graad wordt er gewerkt met een blokprogramma (2 lesuren na elkaar). 

- Onderhoud fietsen: elke vakantieperiode worden alle fietsen hersteld. 
Fietsvandalisme: iedereen heeft nu een eigen plek en elke fietsplaats is beschreven. Er is 
een fietsenrek per graad. 

- Nieuwsbrief: blad dat door ouders moet worden getekend stond laatste keer weer op de 
achterkant van de kalender. Gelieve hier op te letten! 

- Resto's: 
* gaat redelijk vlot. Personeel werkt echt door. 
* toch nog 20 min tot 30 min (bij frieten) wachttijd 
* regelmatig zitten degenen die voedsel opscheppen zonder eten en de communicatie 
met de keuken is dan niet altijd even vlot. 
* op maandag: gezonde desserts: worden niet gegeten. 
* Er wordt weinig soep gedronken ook al is ze gratis voor warme-maaltijd-eters 
* bediening gaat vlotter als op voorhand kan worden doorgegeven wat de leerlingen willen 
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eten.  
==> Johan wil dit blijven opvolgen. 

- 5de-jaars mogen na het examen direct naar huis. Ouders die werken hebben geen zicht 
op het naar buiten gaan uit de school en het thuis komen. 
Daar kan de school niet veel aan doen. Ouders moeten met hun kinderen afspraken 
maken. 

- Proclamatiefuif: het is niet de school die dit organiseert maar de leerlingen zelf. Vraag 
waarom dj's van buitenaf worden genomen die vaak duur zijn, en geen dj's van de 
leerlingen van de school zelf? Vraag moet aan de leerlingenraad voorgelegd worden. 
School weet daar niets van. 

- Didier laat weten dat hij vanaf nu in de nacht moet werken en nog op de vergaderingen wil 
komen maar om 21u15 de vergadering zal verlaten.  
 

11. Volgende vergaderingen. 
donderdag 5 mei 2011 

 
 
 
Verslaggeefster: 
Cathy Couchement – De Vleeschauwer 


