Sint-Niklaas, 3 februari 2019
Geachte ouder, leerkracht, directie,

Gelieve hieronder het verslag van de tweede vergadering van het oudercomité van het schooljaar 20182019 te vinden.
Datum: De vergadering ging door op woensdag 23 januari 2019.
Aanwezigen: Nele Rotty, Vicky Fonderie, Yves Van Bastelaer, Karien Van Poucke Katrien De Schrijver,
Alexandrina Verhofstede, Ilse D’Hondt, Marc De Vleeschhauwer, Danny Van Royen
Verontschuldigd: Thierry Debière, Anja Ysebaert, Nancy Wessa, Veerle Dehamers, Veerle Bydekerke, Marc
Buytaert.
Besproken punten:
1. Toost op het nieuwe jaar en nieuwjaarswens:
“Betreur niet één dag in je leven:
Goede dagen brengen je geluk,
Slechte dagen ervaring,
Rotdagen leren je iets,
De allerbeste dagen geven je herinneringen.”
2. Vorige vergaderingen:
o Vorige OC-meeting: de aanwezigen keuren het verslag van de vorige vergadering goed.
o Feedback aparte meeting i.v.m. de heroriëntering van de eerste graad: er zullen een paar
opgestuurde teksten van de ouders opgenomen worden in de volgende IC Hou.
3. Korte terugblik op de voorgaande periode:
o Wandeling: Goed initiatief: Mooie wandeling, interessant gegidst, wel beperkte opkomst.
Voor herhaling vatbaar.
o Financieel overzicht OC-kas:
Dit jaar is €2800 ontvangen via de bijdrage van de ouders.
Er zijn verschillende projecten gesteund dit schooljaar: o.a. sponsoring zitbanken,
Cambodja-project, Hart-voor-elkaar-project, het schooltoneel, fietsproject.
Er wordt opgemerkt dat de bijdrage van de ouders elk jaar wat afneemt.
 Actie 1: bij de aanvraag voor de bijdrage van de ouders voor het OC (€5), zal
volgende keer wat meer context mee gegeven worden (ttz aan wat het geld zal/kan
besteed worden).
In totaal staat nog €11000 op de OC-rekening.
o Schoolraad: Toelichting ivm
- De hervorming van de eerste graad (o.a. integratie STEM en Talent in de nieuwe
leerplannen,…).
- Masterplan van de bouwwerken : 12 nieuwe klassen, waar nu de fietsenstalling is. De
uitvoering start op het einde van het jaar.
4. Kandidaten voor nieuw OC bestuur ?
o Verschillende leden van het huidige bestuur nemen op het einde van het jaar ontslag, ttz
Marc als voorzitter, Ilse als ondervoorzitter, en Anja als secretaris. Enkel Alexandrina zal in
het bestuur blijven.

 Actie 2: Het bestuur zal een korte beschrijving maken van de taken en de
werkbelasting per functie, en dit doorsturen naar de leden.
 Actie 3: Iedereen reflecteert over zijn mogelijke kandidatuur, en geeft zijn interesse
door voor de volgende OC-vergadering.
5. Ronde van de tafel & boodschappen van de directie
o Er werden voorbeelden aangehaald van “leeftijds-overschrijdende initiatieven” van andere
scholen. Ook het SJKS heeft dergelijke initiatieven, en wil deze pistes verder bewandelen.
Bijvoorbeeld: 6de jaars, die de 1ste jaars informeren over ‘Privacy’. De peter/meter-aanpak.
o Brossen voor bossen. De school heeft hieromtrent zijn visie en aanpak beschreven en op de
OC-meeting toegelicht. De aanpak wil het engagement van de leerlingen ondersteunen. De
afwezigheid moet goedgekeurd zijn door de ouders. Het ‘brossen’ is niet vrijblijvend. De
afspraken rond het verdere engagement en commitment van de ‘brossers’ is vastgelegd.
Het OC apprecieert en ondersteunt deze aanpak.
o Deskundigheid bij de ouders: In lijn met de vorige topic werd aangehaald dat ook bij de
ouders (potentieel) veel deskundigheid zit (bvb ivm de energievoorziening, de milieuimpact). Sommige ouders zouden waarschijnlijk ook graag hun kennis en inzichten delen
met de school, de leerkrachten en de leerlingen. De directie geeft in deze context een
voorbeeld: een ex-leerling die longarts is, en jaarlijks een sessie komt geven over de impact
van roken op je longen en je gezondheid.
 Actie 4: In de enquête voor de ouders in het begin van het schooljaar zal een
specifieke vraag opgenomen worden of de ouder een specifieke specialiteit heeft
die hij graag wil delen met de school, de leerkrachten en/of de leerlingen.
o Invulboeken. De vraag wordt gesteld of er voor alle vakken geen ‘lege invulboeken’ op
SMARTSCHOOL kunnen geplaatst worden. Dit zou handig zijn, daar de ‘blanco’ oefeningen
dan verschillende keren kunnen gedownload worden vanuit SMARTSCHOOL. Voor
sommige vakken is dat nu al het geval, maar voor andere vakken niet.
 Actie 5: De directie zal dit nagaan. Dit hangt natuurlijk af van de toelatingen van de
uitgeverij welke invulboeken ‘open’ gedeeld kunnen worden en niet.
o SJKS-website: Op de nieuwe website is de meeste info ivm het Oudercomité verdwenen.
 Actie 6: Ilse zal de statuten en de OC-verslagen van de voorbije 2 jaren opzoeken
en doorsturen, zodat de school deze terug op de website kan plaatsen.
6. Opkomende activiteiten:
o Stand-up comedy Show met Erhan Demirci (21/02): Graag zoveel mogelijk RECLAME
maken, mensen warm maken en komen ! Zeker al bericht delen op Facebook.
 Actie 7: Marc zal de flyer aanpassen en copiëren, zodat die ook bij het volgende
rapport kan meegegeven worden. De directie zal het bericht ook verder versterken.
o Schoolquiz (22/02) : volzet.
o OC-vergadering (24/04) : verkiezing nieuw bestuur
o Openschooldag (11/05) : Woordje OC + hulp + standje : promo OC
o OC etentje (7/06) : terug BBQ in de school zelf .

We hopen u op de volgende OC-meeting te mogen verwelkomen. Verontschuldigingen graag vooraf
mailen naar sjksoc@gmail.com a.u.b.
Met vriendelijke groeten, en alvast tot bij het optreden van Erhan Demirci op 21 februari !
Namens het bestuur,

Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

