Ouderraad maandag 7 september 2020
Aanwezig: Natacha Reynaert, An Vande Casteele, Marleen Claeys, Ivo Van Caelenberge, Mathieu
Peeters, Mieke Van Overbeke, Marie-Hélène Descamps, Mieke Demeulenaere, Tom Hanssens,
Ravena Estabillo
Directie: Dirk Dewinter, Johan Vanloo, Harry Huskens
Verontschuldigd: Koen Simoens
Deel 1: Ouderraad met directie
1. Verwelkoming en samenstelling ouderraad
Ivo verwelkomt de leden en in het bijzonder de nieuwe leden van de ouderraad.
Annick Seghers verlaat helaas de ouderraad, aangezien geen kinderen meer schoollopen op SMO. We
danken haar voor haar jarenlange inzet, als lid en later ook als secretaris en voorzitter.
De nieuwe aanstellingen in de ouderraad:
- Voorzitter: An
- Secretaris: Mathieu
- Penningmeester: Ivo
2. Vergaderkalender ouderraad en schoolraad
Vergaderdata ouderraad
- Ma 7 sept 2020
- Do 12 nov 2020
- Ma 18 jan 2021
- Do 18 ma 2021
- Woe 28 apr 2021
Vergaderdata schoolraad- 26/8 woe 20/01 woe 26/05 woe voor begin van schooljaar
Leden ouderraad in schoolraad: Natacha, Mathieu, Koen
3. Start schooljaar
De directie geeft een toelichting over de start van het schooljaar.
Het aantal leerlingen is in vergelijking met vorige jaar met 70 leerlingen gestegen. Het eerste jaar is
gestart met 3 klassen Latijn, 7 niet-Latijn. Er is de eerste week wat herschikking nodig geweest n.a.v.
verkeerde aangifte van studierichting bij sommige ouders. Naar aanleiding van de heropening van het
opvangcentrum in Terlanen, verwacht de school een extra OKAN klas te openen voor 12 nietbegeleide minderjarigen (zie communicatie directie).
Nog gezocht: informatica leraar voor eerste en tweede graad, leraar godsdienst, leraar Nederlands
(14u).
4. Impact corona op activiteiten (uitstappen, reizen, …)
Alles extramuros activiteiten staan on hold. CULT zoekt een oplossing.
Reizen: Er is geen reis gepland voor de 5de jaars. Parijs blijft een vraagteken – er zijn vouchers van
vorig jaar.
5. Activiteiten: lezing “Leren. Hoe? Zo!”, Lotus-actie
Lezing “Leren. Hoe? Zo!” door Tommy Opgenhaffen op 10 nov 2020 om 19u15 in de Bosuil.
Gezien de beperktere capaciteit, stellen we voor om ons specifiek te richten tot ouders van het eerste
jaar/de eerste graad en werken we met inschrijvingen vooraf met een max van één ouder per leerling.
Lotus-actie gaat door. We zorgen voor een versie die corona-proof is.
Geen kippenfestijn dit jaar.

6. Samenwerking Ouderraad / Schoolteam
Voorstel van ouderraad om voor de verschillende actiegroepen samen te werken met leraren en andere
leden van het schoolteam. Dit is reeds zo voor sportactiviteiten. Maar dit zou ook kunnen voor
culturele activiteiten en verkeer en veiligheid.
7. Steun aan leerlingenraad: festival
SMOS-festival = on hold.
8. Sponsoring banken op speelplaats / Status pingpongtafels
Nieuwe pingpong tafels besteld. Deze waren beschadigd na werken aan het gebouw.
Sponsoring picknicktafels Nahon: 12 tafels.
Vraag werd gesteld aan lln raad of er bepaalde noden zijn die de ouderraad kan sponsoren.
9. Verkeersactie
Concreet afspreken voor eerste verkeersactie
10. OKAN-klassen
Er zijn 26 leerlingen. 12 niet begeleide minderjarigen worden verwacht. In samenspraak met de
directie zal het asielcentrum gericht vragen stellen voor de bepaalde noden (bv. Sportkledij, fietsen,
…).
11. Laptop project
Doel van dit project = mogelijkheid te bieden om laptop te kopen via de school via maandelijkse
huurkoop (looptijd 2 a 3 jaar). Dit o.a. in het kader van specifieke ICT doeleinden voor de 1ste graad.
Denkoefening werd stopgezet door Corona, maar de vraag komt nu van de ouders. Nieuwe
denkoefening gestart: misschien vanaf januari/volgende schooljaar – voor leerlingen die meest in
aanmerking komen voor afstandsonderwijs. De ouders zullen hiervoor bevraagd worden.
Leerkrachten krijgen vanaf dit jaar een laptop in bruikleen. Wifi is uitgeplooid in hele school.
12. Varia
Digitale weerbaarheid – wat met gsm op school. Gsm mag niet binnen de gebouwen. GSM op school
is een blijvende bron van discussie, verbieden is echter geen oplossing.

Deel 2: Ouderraad zonder directie
1. Verwachtingen leden ouderraad
2. Actiegroep Sport: estafette loop, pingpong competitie zodra nieuwe tafels geleverd zijn.
3. Actiegroep Cultuur: cultuurraad, subsidieaanvraag 2020 is ingediend.
4. Actiegroep Verkeer en veiligheid:
a. Fluo controle: lijkt het toch belangrijk om sensibilisering aan te houden.
i. Wielerbond actie – Lichtjes actie – week na de herfstvakantie
ii. Mogelijks actie plannen voordien (oktober) – fluo controle.
5. Actiegroep Activiteiten:
a. lezing “Leren. Hoe? Zo!”,
b. Lotus-actie:
i. Inpak 25/11  helpende handen welkom!!
ii. Verdeling op vrijdag 27/11
c. Korte brainstorm voor topics voor evt. lezing/vorming later in het jaar:

i. Toneel voorstelling “achter de schermen” over sexting/ interactieve avond
voor ouders over Gamen (Marleen informeert verder). Beide voorstellingen
voor ouders.
6. Varia

