Ouderraad SMO
22 januari 2018
Aanwezig: Stef Borremans, Catherine Moerenhout, Serge Arnaert, Ivo Van Caelenberge, Katrien
luppens, An, Natasha Reynaert, Carine Huysman, Dirk Dewinter, Harry Huskens, Sophie
Vandendriessche, Wim Dhondt, Pascal Goossens, Marleen Claeys, Johan Vanloo en Annick Seghers
Verontschuldigd: Johan Cosyns, Veronique Balladini, Ruben Damiens

De voorzitter opent de vergadering om 20.05

1. Goedkeuring vorig verslag
 Fouten in namen: Annick stuurt verslag in Word door naar Harry zodat deze kunnen
verbeterd worden voordat het gepubliceerd wordt door de school.
2. Mededelingen van de directie
a. Nu vrijdag Chrysostomos voor het 6e: 9 uur ontbijt, kleine show voor 5e, dan naar
Leuven: gezamenlijk eten in Alma en dan stadsspel. Eindigt in Leuven om 16.00 uur,
dan stopt de verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkracht.
b. Cult komt er aan: Fere, na de Krokusvakantie
c. Infoavond op 29/01 in Den Blank voor nieuwe leerlingen. Geen verzameling meer
van contactgegevens, wel vorig jaar gedaan, maar weinig mee gedaan. Verwarring
met infoavond van CLB op 30/01, ook in Den Blank. Er zijn veel leerlingen in het 6e
leerjaar basisonderwijs dit jaar. Het maximum inschrijvingsaantal is recent
opgetrokken naar 250 (van 230).
d. Nieuwe website is beschikbaar. Oproep om deze te gaan verkennen.
3. Vragen aan de directie
a. Laptopproject: voor de ouders wordt momenteel een vragenlijst opgesteld over het
computerpark thuis, de legale software thuis en vragen m.b.t. het project. Doel is
informatie te verzamelen over de gedragenheid over het project. Het project zal ook
beschreven worden. Als er mee gestart wordt, zal dat ten vroegste op 1/09/2019
gebeuren om voldoende voorbereid te zijn: logistiek, lespakketten aanpassen (laptop
ondersteund en niet handboekvervangend). Het is een AMD toestel, met beperkt
gewicht en afmetingen, bedoeld als tekstverwerker en opzoekingen. Ook gevoelige
materie binnen de lerarenploeg.
b. Opleiding gemachtigde opzichters: is doorgegaan, 9 leerkrachten van SMO zijn
geweest. Een stage-aanvraag werd ingediend bij de gemeente.
c. Inschrijvingen 2018-2019: maximum aantal eerstejaars in A is op 250 gezet. Hoe de
nood aan bijkomende lokalen opgelost zal worden, wordt onderzocht: waarschijnlijk
verlenging van vergunning van 2 huidige containers en toevoegen van lokalen in
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container of opbouw. Tevens betekent dit 2 extra leerkrachten, naast de vervanging
van leerkrachten die op pensioen gaan. Aan het begin van het schooljaar is dit
meestal geen probleem.
Infoavond voor 1e jaar op 29/1 Den Blank. De stijl zal meer in interview zijn.
Presentatie Latijn wordt in een lichte versie opgenomen in de globale presentatie.
Aandacht over hoe de open communicatie wordt toegelicht.
Attentie van de ouderraad voor het lerarenkorps: pedagogische studiedag, maandag
26 februari, is een mogelijkheid. 120 leerkrachten. Nog te bepalen in Nahon of
Lipsius.
Wedstrijd nieuw logo voor ouderraad: vraag werd nog niet aan mogelijke
leerkrachten gesteld. Context: modern, nieuw logo voor ouderraad voor op nieuwe
banner, T-shirts met logo voor leden SMO-OR bij activiteiten. De selectie zou in de
vergadering van de ouderraad gemaakt worden. De eerste vijf zouden twee
filmtickets krijgen en de winnaar tien.
Temperatuur Nahon-site A-blok: melding van leerling in de schoolraad. Het kan daar
behoorlijk fris zijn in A-blok op gelijkvloers, zeker op maandagochtend, maar nooit
gemeten. Het ontluchten van alle verwarmingen heeft te weinig opgebracht. De
firma zal gevraagd worden naar de afregeling te komen kijken. In het verleden was
het meer op de eerste of tweede verdieping.
Vraag aan leerlingenraad om te komen helpen op de kaas- en wijnavond van 19.00
tot 23.30. Tot nu geen reactie, want leerlingenraad is volop bezig met Chrysostomos.
Alternatief is leerlingen die naar Italiëreis gaan om hun budget aan te vullen (200
euro). Anders zal het aan de Chiro van Hoeilaart gevraagd worden (want Chiro
Overijse heeft dan een frietenbakkraam en er is een fuif in Leuven). Dirk vraagt aan
Els, begeleider van Italiëreis.
Er zouden vijf meisjes lastig gevallen zijn in het park Mariëndal, ’s ochtends vroeg,
door één dader. De meisjes zijn voor elkaar opgekomen en hebben dit op school
gemeld. De politie is geïnformeerd en deze heeft het goed aangepakt. Ouders zijn
verwittigd.
Vandaag is een meisje weggevoerd van school, die een aanval heeft gehad.
Examenperiode maart is zeer beperkt voor 2e graad, de examens beginnen hierdoor
wat later zodat er een drietal dagen zijn voor deliberaties.
In Wallonië wordt overwogen om aan alle eerstejaars Latijn te geven. Aanpassing van
nieuwe eerste graad in Vlaanderen zal ingaan in 2019, maar de leerplannen zijn nog
niet beschikbaar. In de nieuwe eerste graad zijn 27 lesuren gezamenlijk en 5 lesuren
in te vullen: kan Latijn, kan differentiatie en / of remediëring, … zijn. Accenten zal de
school proberen te behouden.
Zijn er nog eindwerken in het 6e jaar? Niet meer in ASO, maar geïntegreerde proef in
TSO en BSO. Wel moet een onderzoeksopdracht in het 5e of 6e gemaakt worden voor
de polen (in de richting).
Vraag om via smartschool nog een e-mail te versturen, o.a. als herinnering voor
inschrijving, voor kaas- en wijnavond. Mailtekst wordt doorgestuurd.

4. Lezing 6 maart 2018 i.v.m. weerbaarheid en faalangst (Ankerpunt)




Vzw Ankerpunt doet o.a. studiekeuzebegeleiding, hulp bij faalangst, … Een aantal leerlingen
van SMO gaan naar Ankerpunt.
Avond van 19.30 tot 21.30, op Nahon. Ivo stuurt via mail oproep voor helpers van ouderraad.

5. Geplande lezingen 2018-2019:
a. Dinsdag 6 november 2018: Tommy Opgenhaffen voor “Leren. Hoe?Zo!”
b. Cyberpesten/Cybercrime: dan misschien iemand beschikbaar bij lokale politie
Overijse, voorjaar 2019 (Gezinsbond organiseert op 28/02 een lezing over internet en
de gevaren)
c. Alcohol en drugs werd enige jaren geleden gegeven door een oud-leerling. Deze kan
herhaald worden.
d. => beide onderwerpen (b en c) zijn mogelijk als 2e lezing
6. Fluocontrole Nahonsite 24/1
a. Stef, Johan C, Annick en Ivo en de verkeersploeg van de politie zullen aanwezig zijn.
b. Nood aan verlichting op zebrapad op de gewestweg aan Nahon, ook nodig aan
Kasteel, brandweer, …, want leerlingen zijn nu in de ochtendschemer zeer
onzichtbaar. => Melding in meldpunt wegen
c. Vraag om aandacht te hebben voor de verkeersituatie in de Drogenberg en de
gevaarlijke situatie, o.a. een fietssuggestiestrook over de Sint-Annastraat.
d. Woensdag 21 februari fluocontrole op Lipsius
7. Pauze
8. Nieuwe leden / uitbreiding bestuur
a. Herhaling oproep voor duo functies om de werking en continuïteit te garanderen.
b. Herhaling oproep om mensen aan te spreken om bij de ouderraad te komen.
c. Ons meer zichtbaar maken op alle gebeurtenissen is belangrijk om nieuwe mensen
aan te trekken. Ook advies om naam SMO-OR te veranderen (negatief beeld als je
niet weet waar de afkorting voor staat), bijvoorbeeld in ‘ouder SMO’.
9. Update van de werkgroepen
a. Sport
i. Warmathon: was een succes, op een zaterdag waardoor transport
makkelijker was dan vorig jaar, was heel druk, foto’s en filmpjes gemaakt.
Linken nog op facebook te zetten
ii. Stijn, sportleraar, trekt dit enthousiast en betrekt andere leraars. Meestal
dezelfde deelnemers aan mountainbike, basketbal, dansen, voetbal, …
iii. 2e trimester: flashmob gepland.
iv. Nood aan meer promotie, mogelijkheid om op kaas- en wijnavond een infostandje te maken, naast deze van fluo. Ook meer de ouderraad in de
communicatie over de sportactiviteiten opnemen.
b. Verkeer
i. Nieuw overleg met andere ouderraden is nog niet gepland
c. Facebook

i. Reminder van kaas- en wijnavond plaatsen
d. Kaas- en Wijnavond
i. Ophalen koelkasten bij brouwer met bestelwagen van schoonouders Stef:
donderdag 1/02
ii. Vraag van mini-onderneming van 7KGB om een stand te hebben in de gang
van de kaas- en wijnavond. Ok
iii. Het bancontactkastje van school kan gebruikt worden tijdens de kaas- en
wijnavond. De afrekening gebeurt éénmaal op het einde van het jaar, met
kosten van drank voor infoavond, dit jaar ook de nieuwe banken op de
speekplaats, de inkomsten van de kaas- en wijnavond, ...
iv. Voorstel voor volgend jaar: reserveringstool van Den Blank waarbij
onmiddellijk vooraf kan betaald worden.
v. Dit jaar wordt met drankenkaarten gewerkt, zodat er geen papieren meer
zijn waarop bestellingen genoteerd zijn, maar die blijven liggen (en dus
onbetaald).
vi. Taakverdeling wordt overlopen.
vii. Serge checkt met directie voor aanwezig materiaal
viii. Inschrijvingen worden verder opgevolgd. Momenteel vergelijkbaar aantal
met vorig jaar.
10. Varia / Rondvraag:
a. Lotus pakket: Ivo en Johan C nemen dit op

Volgende vergaderingen ouderraad SMO:



Woensdag 7 maart 2018 om 20 uur in Lipsius
dinsdag 24 april 2018 om 20 uur in Lipsius.

