Ouderraad 18 januari 2021
Aanwezig: Natacha Reynaert, An Vande Casteele, Marleen Claeys, Ivo Van Caelenberge, Mathieu
Peeters, Koen Simoens, Carine Huysman, Tom Hanssens, Marnix Denys, Carine Depret, Laurence
Bombaert.
Directie: Dirk Dewinter, Johan Vanloo, Harry Huskens
Verontschuldigd: Mieke Demeulenaere
Deel 1: Ouderraad met directie
1. Verwelkoming en nieuwjaarswensen
 Welkom nieuwe leden: Marnix en Carine / Carine Huysman / Laurence
 Dank aan directeur Harry Huskens
2. Goedkeuring verslag
3. Impact corona op school: evaluatie deeltijds afstandsonderwijs en examens
 3de graad Nahon:
o De school deed een enquête na de examens (60% feedback – ook van de
jeugdraad). Belangrijkste conclusies: Leerlingen hebben het zwaar. Ze hebben ook
meer werk. Waar ze initieel liever les hadden via filmpjes, gaat de voorkeur nu
eerder naar live les (gaat trager). Voor leerkrachten is het ook niet altijd evident.
Er is minder leerstof gezien dan normaal. Leerlingen vragen meer dialoog met
vakleerkrachten.
o Ondanks afstandsonderwijs waren de examenresultaten relatief normaal in het 5de
jaar. In het 6de waren er iets meer problemen dan verwacht
 1ste 2de graad Lipsius:
o 1ste jaar: zit op schema – ook wat resultaten betreft, met beperkte klaswissels na de
vakantie. Het niveau is vergelijkbaar met andere jaren.
o 2de jaar: er zijn wat hiaten in de leerstof, BZL helpt bij te benen.
o 3de jaar en 4de jaar: overgangen zoals anders. Mildheid bij de deliberaties vorig
jaar heeft ertoe geleid dat een aantal jongeren problemen hebben met hun cijfers.
o Welzijn van de jongeren blijft een belangrijk aandachtspunt. De kinderen hebben
het moeilijk.
 Na de vakantie waren er weinig leerlingen in quarantaine.
4. Activiteiten zesdejaars en andere extra-muros-activiteiten
 Geen extra-muros-activiteiten mogelijk. Er werd gevraagd om de voucher van Parijs
van vorig jaar terug te betalen
 Voor Chrisostomos wordt gekeken naar alternatieven.
 SID in werd online georganiseerd. Columbus-project loopt door, het systeem wordt
steeds beter (ook incl. kennistesten, …)
 Cult staat voorlopig nog op de agenda.
5. Evaluatie Lotus-actie
 745 zakjes verkocht, winst van 3066 Euro
 Ook veel leerkrachten hebben besteld – waarvoor veel dank.
 Met de winst werden extra tafels gesponsord.
6. Evaluatie Lezing “Leren. Hoe? Zo!” digitaal aangeboden aan eerstejaars.
 Mits enkele technische problemen was het goed verlopen
 Voor herhaling vatbaar. Kleinere groepen (10-12 -tal), eerder september-oktober, om
te gebruiken als opstart.
7. Varia
 Smartschool: vraag werd gesteld om de communicatie wat beter te reguleren (bv.
tussen 8u en 17u). Nota: er bestaat hier ook een reglement voor.







Veel opdrachten/toetsen vallen samen – kan hiernaar gekeken worden? Nota:
leerkrachten doen hun toetsen liever niet online.
Vraag naar dialoog met de leerlingen wordt herhaald.
Directie vraagt of de ouderraad het inschrijvingsgeld van de olympiades wil
sponsoren.
Pedagogische raad werkte missie en visie tekst uit voor betere integratie van OKAN
leerlingen, zal gedeeld worden met ouderraad voor feedback (zie bijlage).
Er werd melding gemaakt van een vechtpartij buiten de school met zware agressie (1ste
jaars). Op school is er nultolerantie geweld drugs en diefstal. Buiten de school kan
directie echter niet optreden. Dit wordt intern opgevolgd door Astrid Jooken.

Deel 2: Ouderraad zonder directie
1. Actiegroep Activiteiten: evaluatie Lotus-actie
2. Actiegroep Activiteiten: lezingen
 Leren Hoe? Zo? – te plannen naar volgende jaar sept oktober.
3. Actiegroep Cultuur
 Applaustoelage (cultuur). Extra budget voor verenigingen van meer dan 250 leden
voorzien door gemeente. Aan te vragen vanaf januari 2021. Vraag van cultuurdienst
voor samenstelling van uitleendienst
4. Actiegroep Sport
 Gemeentelijke faciliteiten blijven voorlopig dicht in de gemeente
 Kunnen er i.p.v. wandelingen ook fietsactiviteiten georganiseerd worden (bv. in het
voorjaar)
5. Actiegroep Verkeer en veiligheid
 Uitgesteld naar volgend jaar.
6. Varia:
Positieve noot: leerlingen mogen nog steeds naar school gaan!
Volgende vergadering:

Donderdag 18 maart 2021

