Ouderraad SMO
7 maart 2018
Aanwezig: Ivo Van Caelenberge, Katrien Luppens, An Vande Casteele, Natacha Reynaert, Carine
Huysman, Marleen Claeys, Johan Cosyns, Dirk Dewinter, Harry Huskens, Johan Vanloo en
Annick seghers
Verontschuldigd:

Stef Borremans, Mimi Holvoet, Alan Pauwels, Peter Van Dijk, Ruben Damiens,
Sophie Vandendriessche, Catherine Moerenhout, Serge Arnaert, Wim D’Hondt,
Pascal Goossens, Veronique Balladini

De voorzitter opent de vergadering om 20.06 uur.
Voorzitter Stef is verontschuldigd en wordt vervangen door Ivo
Harry dankt de ouderraad voor de taart geschonken aan de leerkrachten op de pedagogische
studiedag. (Helaas zijn er geen foto’s genomen voor op de facebook.)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Kleine tekstuele verbetering
2. Mededelingen van de directie
a. Voorinschrijvingen zijn gestart, lopen tot mei. Tot vandaag al 55 aanmeldingen,
vergelijkbaar met vorig jaar (60), voor de voorrangsleerlingen. Vraag van de
ouderraad of ook leerlingen van verschillende richtingen in dezelfde klas kunnen
zitten. Omwille van praktische redenen (zoals groepswerken, lesrooster voor de uren
die verschillend zijn, …) wordt hier niet voor gekozen in het eerste jaar.
b. Cursus wordt gevolgd over de nieuwe eerste graad. Het zijn vooral
accentverschuivingen, bijvoorbeeld naar het tweede jaar toe kan remediëring
opgelegd worden voor een heel jaar i.p.v. enkel in de vakantie. In onze school
verandert er niet zo veel. Het keuzegedeelte van 2B zal anders worden, opschakelen
naar 3ASO of 3TSO zou mogelijk zijn. Ook zou in principe een kind met een
getuigschrift van lagere school niet meer naar 1B mogen, wat een druk bij de lagere
school zal leggen. (Mits een toelatingsklassenraad zou het wel mogelijk zijn om te
laten overstappen op 2 september.) De school kijkt ook al naar de studierichtingen
voor de tweede graad met het oog op de doorgroei van de eerste graad in het kader
van de hervorming van de secundaire school.
3. Vragen aan de directie

a. Status laptopproject: geen nieuws t.o.v. vorige vergadering van de ouderraad.
Vragenlijst is bijna afgewerkt en dan nog te valideren voordat deze uitgestuurd
wordt. Het project zal niet starten in 2018, wel dit schooljaar nog peilen.
b. Temperatuur Nahon: Ontluchten hielp niet meer. De stooklijnen zijn anders
ingesteld, er wordt vroeger gestart met verwarmen zodat er tegen de start van de
lessen een betere temperatuur is. Hoewel de ketel al vernieuwd is en er overal
dubbel glas is, is er nog warmteverlies via de muren en daken.
c. Vraag om de hoge waterdruk aan kranen in sanitair aan te passen. De kranen worden
vervangen, o.a. wegens verkalking.
d. GDPR (nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens): General Data
Protection Regulation, EU regeling m.b.t. privacy waaraan tegen 25/05/2018 moet
voldaan zijn. Namens de ouderraad is vanavond Ruben naar een infoavond over
GDPR van de gemeente Overijse. De directie gaat de cursus volgen en verwacht nog
informatie van de Guimardstraat. De ouderraad vraagt om geïnformeerd te blijven
en tevens wil (gedeeltelijk) betrokken worden bij de uitwerking van het actieplan
omtrent deze wetgeving.
TERUGKOPPELING VAN RUBEN MBT GEVOLGDE INFOAVOND, per mail ontvangen na de
vergadering van de ouderraad:
Het onderwerp dat ons echt interesseerde ging over de nieuwe privacy wetgeving GDPR,
toegepast op het verenigingsleven. De toelichting werd gegeven door Vera
(https://www.vera.be/), Vlaams-Brabant steunpunt e-government.
Blijkbaar is de nieuwe wetgeving om en rond de privacy even stringent voor de kleine
verenigingen als voor pakweg de openbare besturen. Een goede samenvatting vind je op
: https://www.vera.be/de-gdpr-eenvoudig-uitgelegd
Meer concreet voor de ouderraad betekent dit het volgende:
1. Geen herkenbare foto's van kinderen online (Facebook, Instagram etc...) zonder
uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Een eerdere toestemming in een ander geval
of een stilzwijgende toestemming zijn niet geldig.
2. Je mag gegevens bijhouden van privépersonen, maar op een veilige manier. Veilig is
bijvoorbeeld een PC met een logon paswoord. Wanneer iemand vraagt welke gegevens
je over die persoon bijhoudt, dan moet je die gegevens kunnen geven. Wanneer je de
gegevens bijhoudt in een digitaal formaat, dan moet je die ook afstaan in digitaal
formaat.
Wanner men je vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen, dan moet je daar gevolg
aan geven. Een Excel workbook is de ideale manier om persoons data bij te houden.
Binnen een vereniging gebeurt dit dan ook liefst door één persoon. Begin bijvoorbeeld
geen websites te maken die toegang geven tot persoonsdata...
3. Gegevens die ingezameld werden voor één bepaald doel, mogen niet gebruikt worden
voor een ander doel of evenement. Liefhebbers van kaas en wijn mogen niet
automatisch uitgenodigd worden voor een spaghetti. Uitnodigingen worden liefst

verstuurd via Smartschool, indien dit niet mogelijk is, dan is een Google form best OK.
Voorwaarde is dan wel dat er een niet aangevogelde checkbox staat waarin je de
uitdrukkelijke toestemming vraagt voor een bepaald gebeuren (foto's in een tijdschrift of
andere publicatie etc...)
4. Een feitelijke vereniging, zoals onze ouderraad, is niet echt de ideale situatie. Een VZW
structuur verdient steeds de voorkeur m.b.t. de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
leden. Ik zie persoonlijk niet direct een noodzaak om een VZW te worden, maar dit moet
worden besproken. Een stuk kaas kan een gevaarlijke bacterie bevatten, wijn kan soms
eens slecht bekomen etc...
Via http://scwitch.be/modeldocumenten/ kan je de type documenten bekomen om een
VZW op te richten, dat is uiteindelijk niet zo moeilijk.
De Nederlandse scouts hebben alles mooi op een rijtje gezet in deze link:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischezaken/privacywetgeving
4. Openschooldag op 21 april (invulling / planning ouderraadcafé)
 De ouders organiseren het ouderraadcafé. We bakken ’s ochtends thuis met een aantal
mensen pannenkoeken, en verkopen deze met drank en taart in de namiddag.
 Een lijst voor de planning gaat rond en zal per mail doorgestuurd worden.
 Met de directie worden een paar praktische aspecten afgestemd, zoals beamer en scherm
voor een projectie van een fotoreeks.
5. Pauze – de directie verlaat de vergadering
6. Update van de werkgroepen
a. Lezing Tienerbrein evaluatie 6 maart 2018
i. Inhoudelijk een goede lezing. Door het toevoegen van het deel over
depressie, was de powerpoint deels verstoord en werd het minder
overzichtelijk en kwam het chaotischer over bij de luisteraars. Belangrijk,
maar werd minder belicht: kinderen groeien in hun doen en denken, met
name door stimuleren (growth mindset tegenover fixed mindset).
ii. Nathalie Heurckmans van de groepspraktijk in de Sint-Annastraat is
begenadigd spreekster. De school heeft ook een goede samenwerking met
PTC (psychoterapeutisch Centrum in Brouwershof). Beide kunnen
overwogen worden voor een lezing volgend schooljaar.
b. Kaas- en wijnavond (evaluatie 2018 en planning 2019)
i. Spijtig dat het budget voor de leerlingen naar een groep van buiten de school
en buiten de gemeente is gegaan, omdat onze leerlingen de uitnodiging niet
opnamen. Alternatief is aan de leerlingen van de Italiëreis te vragen in plaats
van aan leerlingenraad. De begeleidende leerkracht zal hiermee rekening
houden zodat er geen andere (of minder) verkoopactiviteiten moeten
organiseren.
ii. Samenvatting evaluatie:

iii.
iv.

v.
vi.

1. Drankensysteem met kaarten: positief, vergde meer uitleg in het
begin. Durven zeggen dat we het saldo kunnen terugbetalen?
2. Te weinig water, frisdrank en bekers
3. Vleesschotel niet in verhouding met aanbod kaasschotel
4. Lage opkomst leerkrachten
5. Te weinig notenbrood en druiven
6. Goede doorstroming aan kaasstand, ook minder inschrijvingen
7. Veel wijn verkocht, o.a. duurdere wijn
8. Vlotte bediening
9. Vlot aan de kassa
10. Meer reclame op facebook en andere media
11. Hulp van de leerlingen aan de afwas: liever eigen leerlingen
12. Opbrengst ca. 2000 euro, iets lager dan vorig jaar
Volgend jaar bij inschrijving al vooraf het eten laten betalen en ook een
drankenkaart aanbieden om al aan te kopen.
Waarschijnlijk andere formule volgend jaar:
1. Atorno – pizzabuffet, gebakken in houtoven, enkel het volume te
bestellen
2. Chickenman: kip met zijn patatje, zelf appelmoes en / of salade
voorzien
3. Voorgevulde pannetjes mosselen (pas op voor concurrentie met
basket in zelfde periode)
4. Kaas: 7 soorten (Leuven) of per taart (Overijse), maar niet te
vergelijken met van dit jaar
5. Pensen met appelmoes
6. Eventueel op zaterdag i.p.v. vrijdag
Naast wijn kunnen we ook bier aanbieden: Vryheytscamme - Prins van Horne
is een lokaal streekbier, zij doen jaarlijks een event op Kamp Kwadraat.
Keuze: ‘Bier en Kiek’. Datum 2019: krokusvakantie is van 4/03/2019 t.e.m.
10/03/2019 – voorstel vrijdag 22 of zaterdag 23 februari. Iedereen kijkt na
dat we niet op een datum komen van andere organisaties in de streek.
1. Natacha: scouts;
2. Katrien: Chiro;
3. Ivo contacteert Chickenman en Stefaan Vanderlinden (Prins van
Horne)

c. Sport
i. Samenwerking met leerkracht Stijn loopt vlot – een extra ouder om samen
met Marleen dit te trekken moet houden van sport en er achter staan dat de
kinderen sporten. Marleen spreekt een aantal ouders aan. Marleen kijkt ook
na om eventueel een aantal mailings over te nemen.
ii. Eventueel een activiteit voor een ouder met kind
iii. Momenteel bezig met voorbereiding van een flashmob. Nog zoeken naar
locatie met grote open ruimte, veel mensen, voor de kinderen liefst
onbekenden. De flashmob zal ook op de opendeurdag gebracht worden.
d. Verkeer (ouderradenoverleg)

i. Vergadering tussen de ouderraden onderling is uitgesteld naar eind april,
samen met de verantwoordelijke van verkeer en mobiliteit van de gemeente
Overijse
ii. Voor meldpunt wegen en overleg met andere scholen: op kruispunt N253 en
N4
1. Wel fietspad op het kruispunt (naast het zebrapad) in verlengde van
N4, dwars over N4, maar niet omgekeerd
2. Vraag voor conflictvrij aansturing verkeerslichten of zelfs groen
vierkant
iii. Voor meldpunt wegen en overleg met andere scholen
1. Een oranje knipperlicht en verlaagde verlichting voor betere
zichtbaarheid
e. Fluocontrole (ouders gezocht)
i. Maandagochtend 5/03 aan Lupsius. Positief resultaat: veel kinderen die een
helm droegen. Door de ochtendschemer is minder streng op de verlichting
gecontroleerd.
ii. Terug nood aan gadgets. De school heeft niet meegedaan met de Xiu
wedstrijd waardoor er geen nieuwe voorraad is.
f. Facebook
i. Nu hebben naast Katrien ook Stef en Marleen beheerdersrechten
ii. Volgend jaar moet iemand per werkgroep toegang hebben om de activiteit
te promoten
g. MOS
i. Inbreng van ouderraad is (momenteel) zeer laag. Nu zondag is er planten op
school. Oproep om te gaan als je kan (ook posten op Facebook)
h. Lezingen (nieuwe ideeën?)
i. Leren. Hoe? Zo?: is vastgelegd op 6 november
ii. Financiële geletterdheid: Johan heeft iemand die hierover informatie kan
geven voor de leerlingen; Hij neemt dit op met de directie
iii. Nathalie Heurckmans: An contacteert haar om na te gaan welke
onderwerpen kunnen toegelicht worden. Vraag naar gamen, gokken, … vraag
van ouders om dit op positieve wijze te onderbreken
i. Lotus-actie
i. Leerlingen van beroeps hebben soortgelijk pakket verkocht dit schooljaar.
Ivo en Johan bekijken dit om dit toch nog dit schooljaar te organiseren.
ii. Ons doel: voor het organiseren van lezingen, specifieke projecten voor de
leerlingen, …
iii. Mogelijk koppelen van sport promoten aan sociale activiteit met ouders
zoals een proeverij en een hotdog, door het in de tijd iets te laten doorlopen,
… Marleen en An kijken dit na om uit te werken, o.a. in kader van ‘1 mile a
day’, tegen volgende vergadering. Doel is ook om jonge ouders te werven.
7. Werving nieuwe leden (vervanging voor Serge, Wim en Katrien)
 Eind dit schooljaar zwaaien drie leden af omdat hun jongste het zesde jaar afrondt.




Acties voor werving nieuwe leden blijft: actief aanspreken bij inschrijving, op 1 september,
op info-avonden aan het begin van het schooljaar, …
Ledenlijst wordt met enkele aanvullingen met verslag mee verstuurd

8. Ouderraad Barbecue: datum en plaats bepalen
 Bij Stef, in Teniersdreef in Jezus-Eik op donderdag 28 juni

9. Varia / Rondvraag:
a. /

Volgende vergaderingen ouderraad SMO:


dinsdag 24 april 2018 om 20 uur in Lipsius.

