
 

 

 

 

 
   Sint-Niklaas, 12 oktober 2019 

 

 

 

 

 

Geachte ouder, leerkracht, directie, 

 

 
 
Gelieve hieronder het verslag van de vergadering van het oudercomité te vinden. 
 
Datum: De vergadering ging door op woensdag 2 oktober 2019. 
Aanwezigen: Alexandrina Verhofstede, Ann Van Gorp, Nancy Wessa, Thierry Debière, Vicky Fonderie, Ilse 
D’Hondt, Nele Rotty, Karien Van Poucke, An Nys, Ernie Hardonk, Veerle Bydekerke, Michel Colman, Wim 
Vergauwen, Peter De Cock, Yves Van Bastelaer 
Directie: Bernard Jadoul, Isabelle Van Lemmens, Tiny Torsy, Stefan De Bock 
Verontschuldigd: Katrien De Schrijver, Anja Ysebaert 
 
 
Besproken punten: 
 

1. Inleiding:  
Een jaar van verandering:  nieuw bestuur oudercomité, nieuw directieteam. 
Iedereen stelt zich even kort voor. 

 Directie : Bernard Jadoul, Isabelle Van Lemmens, Tiny Torsy, Stefan De Bock 

 Verantwoordelijke communicatie / voorzitter OC : Yves Van Bastelaer 

 Verantwoordelijke verslag OC :  Nancy Wessa (+ Thierry Debière) 

 Verantwoordelijke financiën OC : Vicky Fonderie 

 Overige bestuursleden OC : Alexandrina Verhofstede, Ann Van Gorp 

 Nieuwe en bekende gezichten : (zie aanwezigheden) 
 

2. Inhoud vergaderingen : 
Hoe OC verder zetten ? 

 Vroeger baseerden we ons op de bezinningstekst en namen we daar een thema uit.  

 Vandaag kick-off : “mix en meet” met de vraag naar input van wat er leeft bij de aanwezige 

ouders. De aangebrachte onderwerpen zullen, indien mogelijk en relevant, worden 

behandeld op de volgende vergaderingen. 

  

3. Ronde van de tafel & boodschappen van de directie : 

 Vraag rond GSM beleid, versoepeling, verstrenging… Hoe zit het nu precies met de 

ontmoetingsruimte ? 

 Zal volgende vergadering toegelicht worden. 

 Vraag rond promotie van 6e jaar. Jaarboek was onvolledig. Organisatie verliep niet 

vlekkeloos. 

 Addendum jaarboek is toegekomen. De school zal dit eerstdaags bezorgen, via broer of 

zus of anders via post. Maar het komt goed. De foutgelopen organisatie was te wijten aan 

externe factoren, waarvoor de school zich bij de betrokken ouders verontschuldigd heeft. 

De school stelt alles in het werk om volgende proclamaties vlekkeloos te laten verlopen. 

 Vraag rond leerlingen die meegedaan hebben aan toegangsexamen voor geneeskunde. 

Wat kunnen ze doen om meer slaagkans te hebben? Hoe zit SJKS ten opzichte van andere 

scholen?  

 Zeer belangrijke vraag, waar directie ook mee bezig is. Cijfers ogen dit jaar minder mooi, 

maar de school wil eerst het volledige plaatje in beeld krijgen. Werd advies opgevolgd ? 

Groot tekort of nipt niet geslaagd ? … 



 

 

 

 Vraag rond online kenbaar maken van de punten. (Smartschool) 

 SJKS wil sneller feedback geven. In dit opzicht worden punten nu online kenbaar 

gemaakt. Eerste keer na het eerste rapport (dus voor 3e graad is dat vanaf 11 oktober). 

Kinderen moeten nog steeds eerst de kans krijgen om thuis te communiceren, maar 

feedback moet zeker zo snel mogelijk na de test komen. Leerkrachten geven bij voorkeur 

hun punten en feedback aan de leerlingen en dan één tot enkele dagen nadien wordt het 

publiek gezet voor de ouders. Dus niet meer enkel per rapport zoals vorig schooljaar. 

Sneller reageren door ouders is nu mogelijk. Leerlingenbegeleiding moet leerlingen ook echt 

kunnen begeleiden en dan is deze transparantie wel belangrijk en niet enkel van rapport 

naar rapport.  

 Tv-schermen in de gangen : Er is een verzoek om de klaswijzigingen daar op te projecteren. 

 De school wil er alle vervangingen op aankondigen. Momenteel is het nog een software- 

probleem. (In de toekomst zal er ook een scherm op de speelplaats bij komen) 

 Leerling 1e middelbaar wil graag basketten, maar grote mannen zijn altijd al met de bal weg. 

Is er een systeem?  

 Er zijn niet veel ballen, dit om de veiligheid te garanderen. Leerlingen moeten hun 

leerlingen-pasje afgeven en dan krijgen ze een bal. De school zoekt naar een beter systeem 

zodat elke leerling/leerlingengroep de kans krijgt. Met een 4-tal basketringen voor 1150 

leerlingen is dit verre van evident. Ideeën zijn welkom. 

 Opvang tijdens examens. In de namiddag kan men hier studeren. Als bv. om 10u examen 

gedaan is, dan moet een leerling rondhangen tot 13 u wanneer studie begint.  

 Dit klopt niet. Er is een klaslokaal en OLC is open waar ze terecht kunnen. Soms is ook 

kleine refter opengezet. Leerlingen voor mondeling examen kunnen ook in refter en OLC en 

studielokaal terecht. Daar is geen permanent toezicht maar wel een leerkracht die zeer 

regelmatig langskomt. De school zal dit via communicatie nog eens in de verf zetten. 

 Mijn dochter krijgt te veel berichten op Smartschool. 

 Je kan op Smartschool instellingen rond berichtgeving aanpassen: wel berichten over 

vakken maar geen mails …. Etc. 

In eerstvolgende College Info verschijnt de handleiding over Smartschool-meldingen.  

 Brieven die kinderen fysiek mee krijgen komen die nog in een folder op Smartschool ? 

 Alles staat in de folder per jaar, behalve de startbundel omdat die gepersonaliseerd is.  

De school probeert dat zeker vol te houden.  

 Tijdens de speeltijden zouden de toiletten regelmatig afgesloten zijn.  

 Dit zou niet zo mogen zijn. De school houdt het in ’t oog en stuurt bij waar nodig. 

 Suggestie om bij het begin van het schooljaar de boeken thuis te laten bezorgen?      

Misschien ouders laten kiezen tussen afhalen of thuis bezorgen ? 

 De school is gebonden aan publieke aanbestedingen en die is net geweest. Daar is men 

voor 4 jaar aan gebonden. Het heeft ook zijn nadelen naar betalingen toe en zo. Dus 

voorlopig zijn er meer contra’s dan pro’s. 

 Sportkledij bij de Broeders wordt in 1 winkel besteld en daar worden de namen van de 

leerlingen al op gezet. Dat wordt allemaal via de school geleverd.  

 SJKS bestelt in februari om zeker voldoende stock te hebben in september. Er is 

doorheen het jaar geen enkel moment dat er onvoldoende stock aanwezig zou mogen zijn. 

De leerlingen moeten gewoon aan de leerkracht LO vragen naar het broekje of de T-shirt die 

men nodig heeft en dan wordt het meteen uit de stock gehaald en verrekend via de 

schoolrekening. 

 Er zijn blijkbaar geruchten dat de 100 dagen zouden afgeschaft worden of verminderd. Met 

meteen de vraag van de leerlingen om dat aub niet af te schaffen ! 

 Het verhaal zou op een ouderavond zijn ontstaan door de uitspraak van één leraar die 

zijn/haar wens zou uitgedrukt hebben om het concept van de inleefweek te evalueren. En 

daarvan is gemaakt dat er geen inleefweek en zelfs geen 100-dagen meer zou zijn. 

Maar wees gerust:  13 maart = 100-dagen! 



 

 

 6 maart :  IcHou-quiz !! Snel inschrijven is de boodschap. 

 
 

4. Meet en Mix :  

Er wordt op informele wijze in kleine groepjes verder gepraat. Ideeën voor onderwerpen op het OC 

worden op de flipover genoteerd. 

 

5. Volgende geplande vergaderingen (telkens van 20 – 22 uur) : 

 Woensdag 8 januari 2020 

 Dinsdag 10 maart 2020 

 Donderdag 7 mei 2020 

 
We hopen u op de volgende OC-meeting te mogen verwelkomen.  
Verontschuldigingen graag vooraf mailen naar sjksoc@gmail.com. 
 
Voor opmerkingen en vragen ook mailen naar sjksoc@gmail.com. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens het OC, 
 
 
Nancy Wessa        Yves Van Bastelaer 
Secretaris        Voorzitter 
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