Sint-Niklaas, 12 november 2018

Geachte,

Gelieve hieronder het verslag te vinden van de eerste vergadering van het oudercomité van het
schooljaar 2018-2019.
Datum & Plaats : dinsdag 2 oktober 2018 van 20h tot 22h00 in de vergaderzaal naast het
leerlingensecretariaat
Aanwezigen: Adriaansen Liliane, Buytaert Chris, Windey Lindsey, Bydekerke Veerle, De Schrijver
Katrien, Debière Thierry, De Vleeschhauwer Marc, Dehamers Veerle, D’Hondt Ilse, Fonderie Vicky,
Jaramillo Ursula, Rotty Nele, Van Bastelaer Yves, Van Gorp Ann, Van Poucke Karien, Verhofstede
Alexandrina, Ysebaert Anja, Wessa Nancy, Van Royen Danny (directie), Buytaert Marc (directie)
Verontschuldigd: De overige leden van het OC zijn verontschuldigd.
Besproken punten
1. Verwelkoming nieuwe leden: Chris Buytaert & Lindsey Windey, Ursula Jaramillo.
2. Bezinningsmoment (zie bijlage 1).
3. De aanwezigen keuren het vorige verslag goed.
 Actiepunten uit vorige vergadering:
 OKAN school telt meer dan 100 kinderen. Er zijn geen specifieke vragen
vanuit OKAN naar het Oudercomité.
 Online resultaten: Puntenboek staat enkel open vanaf dag van rapport.
 Lagere graden worden aangemoedigd om hun schoolagenda en toetsen thuis
te laten zien.
 Curieuze neuzen: goede resultaten vastgesteld bij de metingen op school =
groen
4. Ronde van de tafel en info van de directie
 Directie wil OC informeren via een extra vergadering in december over de
vernieuwing van de eerste graad in het secundair onderwijs en de bijhorende
wijzigingen in de lesrooster van het eerste jaar. Sommige ouders betreuren dat er
geen enkele opleiding is waar enkel talen het overwicht hebben. Bijv. in Grieks-Latijn
is het nivo van wiskunde ook hoog.
 Suggesties voor invulling van de thema-avond:
o Inzichten in leerproblematieken (C. Milliau)
o Helpen bij lijden en verlies (Manu Keirsblick)
o Discriminatie:
 Hoe (on)genuanceerd denken jongeren na ?
 Professioneel politicoloog (slachtoffer Holocaust vs. kind van een
dader)
 Nadenken over schuld en boete





Waarom discrimineren mensen ? (Pat Patfoort)
Bush kazerne Mechelen
Red Star Line

 Evacuatie-oefening tijdens de middagpauze ? De directie bevestigt dat hiervoor
scenario’s voor voorzien zijn.
 Ouders geven een pluim aan de klassenleraars en de leerlingenbegeleiders van het
vierde jaar.
 Het Oudercomité zal investeren in zitbanken zodat de leerlingen niet op het gras
moeten zitten.
 Voorstel tot wandelactiviteit op 18 november.
 Probleem met paswoorden Smartschool wordt rechtgezet.
 Afvaardiging schoolraad: Anne Van Gorp en Katrien De Schrijver
 PISA resultaten: internationale ranking op vlag van geletterheid, wiskunde en
wetenschappen wordt verschoven naar volgende vergadering.
 De secundaire school zal publiciteit voeren voor de ontbijtactie van de lagere school.
Laatstgenoemde is eveneens nog op zoek naar een vlogger.
 Financieel verslag wordt verschoven naar volgende vergadering
 Themabespreking over zorg wordt verschoven naar de vergadering in januari o.w.v.
tijdsgebrek.

5. Belangrijke data om te noteren:
 Zondag 18 november: wandeling georganiseerd door het OC (Tielrode)
 December 2018: informatievergadering voor het OC vanuit de directie ivm de
komende wijzigingen in de eerste graad van het secundair onderwijs
 Woensdag 23 januari 2019: OC vergadering
 Thema-avond in februari 2019
 Schoolquiz: 22 februari 2019
 Woensdag 24 april 2019: OC vergadering
 Openschooldag: 11 mei 2019
 OC etentje: 7 juni 2019

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

Bijlage 1: Bezinningstekst

Ik zie het in jou
‘Ik zie het in jou …’.
Iets moois om te zeggen tegen elkaar:
‘Ik zie het in jou …’.
In de voorbije vakantie viel het mij op, hoe belangrijk het is
dat leerkrachten iets zien in hun leerlingen.
Ik las over een opvoeder die delinquente jongeren niet meer stimuleerde
om een beroep aan te leren. ‘Ze zouden het toch niet volhouden’…
Dat vond één van die jongeren achteraf het ergste.
Leerkrachten die iets zien in hun leerlingen,
die positieve verwachtingen hebben,
bij hen presteren leerlingen ook beter.
Ik zie het in jou … Het lijkt een pedagogische regel.
Maar voor het is voor ons meer dan dat:
‘Ik zie het in jou …’,
is datgene wat Jezus dikwijls zei
tegen zieken, tegen mensen aan de rand.
‘Ik zie het in jou …’, zei Hij op een of andere manier.
En dan stonden mensen op,
dan zagen mensen het weer zitten,
dan kwamen mensen weer tot leven.
‘
‘Ik zie het in jou’ … zegt Jezus ook nu,
tegen ieder van ons.
‘Ik zie het in jou … want jij bent in staat
het goeds in alle kinderen te zien.
Ik zie het in jou … want jij bent in staat
om positief te stimuleren …
Ik zie het in jou … want jij bent in staat
om heel veel geduld te hebben.
‘Ik zie het in jou …’:
vijf kleine woorden om bij jezelf te overwegen ….
in je klas, in je school, in je werk.

Naar Rik Renckens, startjaar 2012-2013
https://cov.acv-online.be/COV

