Sint-Niklaas, 2 februari 2017

Geachte,

Gelieve hieronder het verslag te vinden van de eerste vergadering van het oudercomité van het
schooljaar 2016-2017.
Datum & Plaats : woensdag 25 januari 2017 van 20h tot 22h00 in de Mediaklas.
Aanwezigen: Adriaansen Liliane, Cheyns Patrick, De Smet Jurgen, De Vleeschhauwer Marc,
Dehamers Veerle, D’Hondt Ilse, Fonderie Vicky, Hermans Inge, Joos Inge, Van Bastelaer Yves, Van
Poucke Karien, Verhofstede Alexandrina, Ysebaert Anja, Nelissen Hanne, Van Nuffel Tom, Wessa
Nancy
Van Royen Danny (directie)
Verontschuldigd: De Schrijver Katrien, D’Hondt Peter, Speleman Pamela, Buytaert Marc (directie),
Burm Caroline, Rotty Nele, Bydekerke Veerle, De Beleyr Ilse, Debière Thierry, Bauer Heidi
Besproken punten
1. Opening van de vergadering, verwelkoming en bezinningsmoment.
2. De aanwezigen keuren het vorige verslag goed.
3. Ronde van de tafel
 Gratis office voor studenten via school mogelijk ? Directie informeert. Antwoord volgt
via college-info.
 Procedure ivm te laatkomen. Directie licht toe en bevestigt dat het doel is
ontmoedigend te werken. Het toepassen van de procedure mag niet te veel tijd in
beslag nemen, max. 10 minuten.
 Verplichtingen ouderraad volgens participatiedecreet: Oudercomité is geen
ouderraad. Twee leden van het Oudercomité zijn evenwel afgevaardigd in de
Schoolraad.
 Agenda/uitnodiging van het Oudercomité eveneens op Smartschool plaatsen
4. Themabespreking : Rol van de ouders bij het schoolgebeuren.
 Nood om bij te springen hangt af van het kind.
 Sommigen vinden dat je de kinderen eerder moet loslaten.
 Smartschool helpt mee om opvolging te doen langs de zijlijn.
 Sommige kinderen hebben inhoudelijk hulp nodig, anderen hulp bij het plannen.
Ouders met kinderen in de eerste graad moeten kinderen helpen, de school heeft er
weet van en is er zich van bewust hoeveel werk dit met zich meebrengt.
 Er is een verschil tussen opvragen en de taken doen ipv het kind: een kind hoort
aangemoedigd te worden om dit zelf te doen.
 Er zijn weinig kinderen die geen ondersteuning nodig hebben. School verwacht dit
ook. Evenwel zou dit voor de hogere jaren moeten minderen. School werkt hieraan
door het verbreden van de basiszorg: Wat goed is voor een kind met moeilijkheden, is






ook goed voor een kind zonder moeilijkheden. School biedt eveneens de mogelijkheid
om op school te studeren en stelt computers ter beschikking.
School werkt aan een stappenplan tegen het einde van het schooljaar
 Aanpak hoge werkdruk in sperperiode
 Leerkrachten laten nadenken over de taken die ze geven.
 Transfers leggen tussen vakken.
Oudercontacten in september kunnen helpen door de nadruk te leggen op de
pijnpunten voor sommige vakken, eerder dan de focus op administratieve aspecten.
Suggestie om op oudercontacten, ouders zich te laten voorstellen, zeggen van wie ze
de ouder zijn. Dit kan een ruimte openen voor een meer spontaan gesprek. Thema’s
eigen aan de leeftijd (bijv. gamen, alcoholgebruik, …) kunnen daar ook aan bod
komen.

5. Koen Baeten is gastspreker voor de thema-avond op 25/04 omtrent het ‘begeleiden van je
kind op zijn pubertocht’. Communicatie dient ten laatste voor de krokusvakantie opgestart te
worden. Jurgen biedt aan om te helpen bij het ontwerpen van de affiche. Graag al zoveel
mogelijk mond aan mond reclame doen, en vrienden en mogelijk geïnteresseerden uitnodigen
voor deze zeer inspirerende spreker.
6. Info vanuit de directie
 Onderwijshervorming: Visie en plan van het SJKS is coherent met de
onderwijshervorming en kan verder uitgerold worden. Mogelijkheid om samen te
werken met andere scholen: bijv. SJKS steekt de hand uit naar technische scholen.
7. In het kader van de onderwijshervorming heeft de Standaard het SJKS bezocht en Danny Van
Royen geïnterviewd. In bijlage vind je de link naar het artikel uit De Standaard.

standaardmagazine we-20-1.pdf
8. Saldo kas OC : 7935,75 €
9. Volgende vergadering 18 april 2017.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

