Sint-Niklaas, 22 januari 2018

Geachte,

Gelieve hieronder het verslag te vinden van de tweede vergadering van het oudercomité van het
schooljaar 2017-2018.
Datum & Plaats : donderdag 18 januari 201 van 20h tot 22h00 in de Mediaklas.
Aanwezigen: De Cleen Jeroen, De Schrijver Katrien, Debière Thierry, De Vleeschhauwer Marc,
D’Hondt Ilse, Fonderie Vicky, Van Bastelaer Yves, Van Gorp Ann, Van Poucke Karien, Verhofstede
Alexandrina, Ysebaert Anja, Rotty Nele, Van Puyvelde Stefan, Buytaert Marc (directie), Danny Van
Royen (directie)
Verontschuldigd: De overige leden van het OC zijn verontschuldigd.
Besproken punten
1. Opening van de vergadering, verwelkoming en bezinningsmoment (fragment uit ‘Jongleren’
van Erna Bornbeck: zie bijlage 1).
2. De aanwezigen keuren het vorige verslag goed.
 Tegen volgende vergadering geeft de directie feedback over het overleg met de
OKAN leerkrachten i.v.m. mogelijk sociale focus van het OC.
 Informatie over menu: Bij elk menu op onze website verschijnt bij elke maaltijd een
aantal nummers. Die verwijzen naar de legende bovenaan het menu. In de gangen
hangen de menu’s eveneens uit samen met een vergroting van de betreffende
legende.
3. Ronde van de tafel en info van de directie
 In de College info werd verkeerdelijk 26 januari aangegeven als pedagogische
studiedag.
 Het OC heeft de afgelopen maanden een aantal kleine projecten gesteund, wat
tenzeerste wordt gewaardeerd. In de College-info werden deze vermeld. Het OC geeft
enkele suggesties (suggesties voor lichtjes op rugzak, onverwachte acties, bij nieuwe
aankoop van sportzakken deze te voorzien van een fluo-strip …) om de fietsveiligheid
te verhogen. De directie geeft dit door en benadrukt dat fietsveiligheid door een kleine
groep leerkrachten met veel inzet wordt behartigd.
 Klassen met een hoog aantal studie-uren. De directie probeert dit zo zinvol mogelijk in
te vullen door de kinderen in het OLC te laten, werken, extra lessen in te lassen van
andere vakleerkrachten die beschikbaar zijn en die dat wensen, … Belangrijkste
oorzaken zijn ziekte en flexibiliteit voorzien in het lerarenstatuut i.g.v. deeltijds werken
en verandering van werk.
 Cévennes: zoals vorig schooljaar wordt er pas eind januari bekendgemaakt of de
Cévennes al dan niet zal plaatsvinden.
 De directie belooft tegen volgende vergadering met een standpunt te komen i.v.m. het
bekendmaken van de punten op smartschool.



Doorlichting: bevindingen zijn verschenen in College-info. Zowel de school als de
vakken kregen een positieve beoordeling. De kritische punten worden opgenomen in
vakgroepen. Ook ouders en leerlingen hebben meegewerkt aan de doorlichting. Over
het algemeen werd 3 maal de hoogste score gehaald, 2 maal de tweede hoogste
score en 1 mindere score omdat er meer moet worden gedaan met data. Het ging om
een proefdoorlichting die over anderhalf jaar wordt herhaald. De doorlichting is
ontwikkelingsgericht om verder te groeien als school. Er werd ook aangeraden om
meer naar de visie terug te grijpen (cfr. Thema op elke OC-vergadering)
4. Themabespreking: ‘Verslavingen: is er een probleem bij onze kinderen en doen we
hieromtrent voldoende? ’ (zie bijlage 2)
De directie licht de resultaten van een enquête op school (november 2016) die werd
afgenomen in alle jaren. (zie bijlage 3 en 4). De enquête gaat uit van VAD, vereniging voor
alcohol en andere drugproblemen en is wetenschappelijk onderbouwd.
Voornaamste aandachtspunten en greep uit de discussie:









Tabaksgebruik kent een dalende tendens. In deze lijn is de educatieve focus van de
school aangaande omgaan met verslavingen verschoven naar leren omgaan met
internetgebruik (sexting, sociale media, …)
Alcoholgebruik bij onze leerlingen scoort iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Dit
is een aandachtspunt, bijvoorbeeld het gegeven dat 25% van de jongeren uit de
derde graad regelmatig (teveel) drinkt. Opvallend zijn ook de cijfers m.b.t.
bingedrinken
De enquête geeft aan dat cannabis-gebruik bij onze leerlingen (gelukkig maar) zeer
beperkt voorkomt.
Over de verschillende graden heen vertoont ongeveer 5 à 7 % van de leerlingen een
problematisch gaminggedrag. Gamen wordt minder geobserveerd bij meisjes. Deze
zitten meer op sociale media. Jongens blijven meer vastzitten in het spel (online).
Er wordt een voorstel besproken om het gsm gebruik voor de eerste graad te
beperken.
Weerbaarheid is de sleutel. Durven ‘neen’ zeggen. Een werk van vallen en opstaan.
Suggestie om leerlingen van het hogere graad in te zetten in een vorige graad om tips
en raadgevingen te doen.

Nuttige links:

https://www.opvoeden.nl/puber/media/adviezen-mediagebruik-pubers
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediaopvoeding/mediawijs-onlinejongeren-en-sociale-media
5. 1 maart : Thema-avond met Ilse Cornu in de Calfac vanaf 8h. Zij zal spreken over de
‘seksuele zoektocht en beleving bij pubers’. Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
De promotie voor deze thema-avond dient nog gelanceerd te worden (promo op internet, brief
meegeven met de ouders,..).
6. Opendeur – 5 mei 2018: de noden vanuit de school zullen nog worden meegedeeld. Er wordt
een stand voor het OC voorzien.
7. Volgende vergadering: 24 april 2018

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

Bijlage 1: Bezinningstekst

Ik hield genoeg van je….
Ik hield genoeg van je om te vragen waar je heen ging,
met wie en hoe laat je thuis zou zijn.
Ik hield genoeg van je om erop te staan dat je je zakgeld
zou opsparen zodat je zelf de fiets zou kunnen kopen
die wij voor je hadden kunnen betalen.
Ik hield genoeg van je om je te dwingen een Milky Way
terug te geven met een hap eruit en om je te laten
opbiechten dat je hem gejat had.
Ik hield genoeg van je om je de pijn, teleurstelling en
tranen in mijn ogen te laten zien.
Ik hield genoeg van je om je te laten struikelen en vallen
en pijn te hebben.
Maar bovenal hield ik genoeg van je om ‘nee’ te zeggen
als jij me daarom haatte.
Dat waren en blijven de zwaarste gevechten.
Ik hoop dat ik ze mag blijven winnen, want de winst is
uiteindelijk voor jou.
Erna Bornbeck
Uit: Jongleren

Bijlage 2: uitnodiging OC 18 januari 2018 Reflecties ivm het alcoholverbruik van onze kinderen

Enkele punten, die we graag willen bespreken op de OC -meeting









Wat is volgens u een aanvaardbaar (alcohol)verbruik door uw kind ?
Hoe betalen jongeren hun drank ? Sterke drank kost toch al vlug een pak geld.
Denken we dat er een probleem is ? Welke signalen vangen wij op ?
Waarom drinken sommige jongeren over hun grenzen heen ?
Wat doen wij als ouders om ons kind van mogelijke misbruik/verslaving te behoeden?
Wat verwachten wij van de ‘omstaanders’ (vriendengroep, andere ouders, …)?
Welke rol verwachten wij van de school (beleid, structuur, vorming, preventie, detectie, signaleren,
…)?
Concreet: wat doen we met onze reflectie? Welke acties stellen we voor ? Waar kunnen wij als
OC/ouders meewerken?

Nuttige informatie ivm het thema






Zie ook VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, medicatie, … ): www.vad.be
Zie www.drughulp.be
Zie www.jmouders.nl
www.drugstories.be (drugspreventie voor scholen en organisaties: zie filmpje)
www.klasse.be (91 – januari 1999)

Bijlage 3 en 4: Resultaten VAD-enquête en bijhorende uitleg

VAD_2017.pdf

VAD_2017
bijkomende uitleg.pdf

