Ouderraad SMO
16 november 2017
Aanwezig: Stef Borremans, Johan Cosyns, Ivo Van Caelenberge, Katrien Luppens, An, Natasha
Reynaert, Anne, Dirk Dewinter, Harry Huskens, Ruben Damiens, Sophie Vandendriessche, Serge
Arnaert en Annick Seghers
Verontschuldigd: Wim Dhondt, Marleen Claeys, Pascal Goossens, Veronique Balladini, Johan Vanloo

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 u. en verwelkomt een nieuw lid, An Van de Casteele.
1. Evaluatie van de lezing ‘Leren Hoe? Zo!’ op 7 november 2017
Positieve respons. De spreker kon zowel het doelpubliek van leerlingen als ouders aanspreken. Door
zijn methode te gebruiken als voorbeeld kunnen velen nu nog het verhaal grotendeels navertellen.
Budgetair is hij interessanter dan de vroegere spreker, inclusief de aankoop van de 2 boekensets. De
timing was ook goed: volgend jaar terug net na herfstvakantie. De uitnodiging was aan leerlingen,
ouders en leerkrachten gericht. De leerlingen waren vooral van de eerste graad.
Stef neemt initiatief om deze spreker al terug te boeken voor 2018 op een dinsdag net na de
herfstvakantie en kan de datum doorgeven aan Harry om deze datum te reserveren in de
schoolkalender.
2. Mededelingen van de directie
a. Verhaal van gekidnapte leerling vandaag 16-10: een leerling stond als afwezig
gemeld bij de aanwezigheidscontrole, maar zou wel naar school gebracht zijn door
een ouder. Volgens camerabeelden is de leerling nooit op school geweest. Er werd
een zoekactie opgestart, waarbij ook de politie werd ingeschakeld. De leerling is in
de loop van de dag teruggevonden. De directeur 1e graad was op bijscholing en is
terug gekomen.
3. Vragen aan de directie
a. Laptopproject: een idee dat rijpt binnen de school en dat ook weerstand heeft. ZAVO
heeft hiervoor al gekozen en GITO Tervuren is ermee bezig. In alle leerplannen staat
ICT-integratie. Om hiervoor allen naar een ICT-lokaal te gaan, is dat praktisch niet
meer mogelijk. Momenteel zijn er 400 pc’s op school: administratieve, in elk
klaslokaal en 10 ICT lokalen (5 in Lipsius en 5 in Nahon met elk 20 pc’s). Voor het ICTbeheer is 0,5 VTE beschikbaar gesteld door de overheid, maar is aangevuld tot 2 VTE
door de school. Er zijn verschillende meningen bij de leerkrachten. De prijs voor
ouders zou ongeveer 600 euro zijn, gespreid over 3 jaar, via een groepsaankoop
(openbare aanbesteding). Er zijn ook nog problemen rond opbergruimte (geen
lockers op Lipsius) en vragen m.b.t. gezondheid. Als er voor gekozen worden, zal er
voor een laptop en niet voor een tablet gegaan worden. De raad van bestuur heeft
het principe vorig jaar goedgekeurd, mits een paar voorwaarden, zoals voorscholing
voor leerkrachten, onderzoek van de kostprijs voor ouders, … Dit zou geen invloed
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hebben op de prijs van de boeken. Een ouder merkt op dat het een mogelijkheid is
om van invulboeken meer over te gaan naar handboeken (die herbruikbaar zijn). De
start zou bij de eerste jaar leerlingen ingaan of bij 1 en 4 (bij een driejarig contract).
De beslissing is nog niet genomen.
Pagina over ouderraad op website: kan deze pagina zelf beheerd worden of via een
contactpersoon. Via contactpersoon op secretariaat.
Klasgemiddelden en –mediaan niet meer zichtbaar: Er is de perceptie dat het
gemiddelde en de mediaan niet veel zeggen. Deze dienen voor een rangschikking van
de leerlingen. Dit heeft gevolgen voor diegenen die steeds achteraan bengelen en
een negatieve mindset kunnen krijgen. Ook diegenen die steeds bovenaan scoren,
ervaren stress om vooral in die zone te blijven. Hiervan zijn er steeds meer de laatste
jaren. Deze trend van de laatste 5 jaar is zeer verontrustend: perfectionisme, druk
van thuis, deelnemen aan zeer veel activiteiten, continu in contact staan met elkaar
via sociale media waarbij vergeleken wordt, ... Daarom de keuze om meer te
beoordelen op individuen. Enkel de percentielen in de derde graad bij de examens
zijn behouden om een studiekeuze te onderbouwen. Dit standpunt is door de
pedagogische raad ingenomen.
i. De vraag wordt gesteld of per toets kan meegegeven worden wat het
gewenst minimum is voor de betreffende toets. De directie neemt dit mee.
ii. Als mogelijk alternatief, wordt voorgesteld om door de ouders éénmaal per
week een bundeling van punten te ontvangen in plaats van elke score die net
ingevuld werd.
iii. Het bespreekbaar maken zou al heel veel betekenen. In het 5e is er een
gezondheidsspreker geweest.
Uitleg wissel reis 5e jaars (economische situatie in Zuid-Europa?): i.v.m. nakende
faillissement van Alitalia. De reis naar Sicilië was helemaal voorbereid, maar alleen
deze vliegtuigmaatschappij vliegt vanuit België naar Sicilië in de paasvakantie zodat
er geen alternatief was. De (gedeeltelijke) overname van de vliegtuigmaatschappij
dreigde de organisatie van de reis in de problemen te brengen. Om geen risico te
nemen is de keuze gemaakt om met een andere vliegtuigmaatschappij naar het
vastenland Italië te gaan.
Gemachtigde opzichters (stand van zaken): de sessie voor de leerkrachten en
secretariaat medewerkers is niet doorgegaan want de lesgever is niet komen
opdagen. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd.
i. Vraag of de werkgroep verkeer bij de leerkrachten is doorgegaan? Dirk
vraagt na bij Johan VL.
ii. Vraag van directie om ook fluocontrole te doen aan 3e graad. De ouders
vragen dat de directie aan de leerlingen op Nahon vraagt langs de
Brusselsesteenweg het schoolterrein op te komen en niet via de SintAnnastraat langs de achterkant. Woensdag 23/11, donderdag 30/11 of
vrijdag 1/12 zijn mogelijke data. Ivo kijkt na of er politiebijstand kan zijn.
(Annick stuurt mail)
iii. Volgende fluocontrole: vrijdag 24/11 op Lipsius: Carine, Sophie, Katrien en
Annick (Annick stuurt mail).
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Communicatie via smartschool: tekst in e-mail is handiger en sneller, vraag om door
te geven aan Gert De Deken.
g. Er is morgen 17/11 fuif op Nahon: georganiseerd door leerlingenraad 3e graad en
begeleid door 2 leerkrachten. Dirk zal aanwezig zijn. Fuif is tot 01.00 uur en beperkt
tot leerlingen van 5e, 6e en 7e, leerlingen tot 2 jaar afgestudeerd en voorwaarde om
nooit van school gestuurd te zijn.
Pauze – de directie verlaat de vergadering
Bepalen thema tweede infoavond – vraag om een top 3 kiezen uit de voorstellen
a. Financiële geletterdheid van jeugd is zeer laag: doelgroep 3e graad, maar economieen handelsrichtingen zijn daar al mee bezig. Alternatief voor ouders van 1e graad. Bij
voorkeur niet iemand van een bank om neutraal te zijn en geen commerciële insteek.
Eventueel iemand van Unizo. Niet alleen bankkaart en zichtrekening, maar ook
aandelen en kasbons, investeringen, leningen en afbetalingen, belastingen, … om zo
de kinderen iets rijper te maken voor de wereld. => voorstellen aan de directie voor
tijdens de lesuren in de 3e graad.
b. Mogelijkheid om fiets te herstellen, niet alleen lekke band. Zou vorig jaar aan
eerstejaars gegeven zijn.
c. Gevaren van cyberpesten, in samenwerking met Child Focus. Hot item, relatie met
stress op school. Kan in samenwerking met de gezinsbond. 100 euro.
d. Het geheim van het tienerbrein. Gaat uit van vzw Ankerpunt, spreker Marleen Jans
335 euro. Of Peter Adriaenssens of Nathalie Heurckmans van de Therapeutische
Groepspraktijk Overijse (oud-leerling van deze school).
e. Rond faalangst of psychische problemen bij jongeren.
f. Keuze: Cyberpesten – Psychologische gezondheid (faalangst) –
Tienerproblematieken
i. Serge informeert bij Nathalie Heurckmans
ii. Stef informeert bij Peter Adriaenssens
iii. Ivo informeert bij Ankerpunt
iv. Informeren: beschikbaarheid begin maart 2018 en prijs
Werking ouderraad: duo-functies voor continuïteit
a. Voor continuïteit (laatste jaren een aantal pijlers afgezwaaid en dit jaar 3 leden voor
het laatste jaar (Serge, Katrien en Wim)) en momenteel maar 3 leden in bestuur.
b. Meer communiceren over data van vergaderingen SMO-OR, ook via smartschool,
zodat de drempel voor nieuwe ouders lager wordt. Ook oproep om mensen aan te
spreken, maar zonder verplichtingen, al belangrijk om aanwezig te zijn en mening te
delen.
c. Johan C wil dit voor 1,5 jaar doen.
Marketing van de ouderraad
a. (Enquête bij ouders) niet besproken
b. Nieuw logo: via wedstrijd door leerlingen ok
c. (Eigen website) niet besproken
d. T-shirts voor ouderraad: ok of schorten? Vernieuwing van badges met nieuwe logo
e. Nieuwe banner: ok, ter vervanging van huidige met nieuwe logo.
f. Ideeën voor activiteiten die onze kas kunnen spijzen?

i. Wijnverkoop via een lokale handelaar? Eventueel aansluitend op de Kaas- en
wijnavond. Stef vraagt mogelijkheden na bij Holar en Isca.
ii. Chocolade (aankoop mogelijk in Waver)
iii. Pakket van Lotus met een ticket voor pretpark. Natasha geeft informatie
door.
8. Samenstelling en update werkgroepen
a. Kaas- en wijn:
i. Wijnproeverij op 7 december om 19.30 bij Holar en Isca op Gemeenteplein in
Hoeilaart voor 10 à 15 euro per persoon. Met of zonder partner, door te
geven op inschrijving die Serge zal versturen.
ii. Ivo geeft aan dat hij door werkomstandigheden op de kaas- en wijnavond op
2 februari niet aanwezig zal kunnen zijn.
iii. De aankoop van kaas zal dit jaar iets duurder zijn (melk- en kaasprijzen zijn
momenteel hoger) en het assortiment zal iets beperkter zijn.
iv. De werkgroep bereidt alles voor. Indien nodig wordt hulp gevraagd. De
planning van de dag zal wordt later opgesteld.
b. Verkeer
i. Vergadering met andere ouderraden van de scholen in het centrum, met een
afgevaardigde van de gemeente, de mobiliteitsambtenaar Hans Verhaegen.
Suggesties werden doorgegeven. Een nieuw punt werd doorgegeven door de
muziekschool Apco: eenrichtingsverkeer in de P.I. Taymansstraat (achter het
oude gemeentehuis). Andere punten worden overlopen: rond punt aan GBO,
Stationsstraat, fietssuggestiestrook aan Mariëndal, vraag voor conflictvrije
verkeerslichten aan SMO Lipsius, Kasteeltje, ...
ii. Wie zit in verkeersgroep? Momenteel naast interscholengroep en fluo
controle momenteel geen nood
iii. Ook de fietsersbond doet veel
c. Sport
i. Warmathon: inschrijvingen momenteel al ongeveer 50: ook tellen van
gelopen miles, verkleed, … Vervoer: keuze om door ouders te organiseren dit
jaar.
ii. 2e semester: aandacht naar dansen en flashmob.
d. Mos
i. Katrien heeft contact gehad met Mieke Troukens, maar zij doet dit nog
alleen momenteel.
ii. Vraag: is er nieuws van de banken. Volgende keer stand van zaken vragen.
e. Facebook
i. Deze week nieuwe likes voor de pagina: we zitten aan 199!
f. Schoolraad
i. Volgende vergadering is op 17 januari 2018.
g. Cultuurraad
i. Johan C heeft nog geen uitnodiging ontvangen voor een vergadering. Annick
stuurt het dossier van subsidie door voor de namen van de contacten.

Volgende vergadering ouderraad SMO: maandag 22 januari 2018 om 20 uur in Lipsius.

