Ouderraad SMO
12/09/2017
Aanwezig: Stef Borremans, Annick Seghers, Wim Dhondt, Veronique Balladini, Johan Vanloo, Dirk
Dewinter, Harry Huskens, Marleen Claeys, Johan Cosyns, Ivo Van Caelenberge, Katrien Luppens,
Sophie Vandendriessche, Ruben Damiens, Pascal Goossens, Serge Arnaert, Natasha Reynaert
Verontschuldigd: Carine Huysman, Catherine Moerenhout, Pierre

1. Verwelkoming en ronde kennismaking
2. Annulering ‘Leren Leren’ en alternatieven
Lezing was gepland op 5 september, maar is wegens gezondheidsproblemen door spreekster
kort voordien afgezegd. Er is een mogelijk alternatief: ‘www.memoryman.be’. De voorzitter
vraagt de website te bekijken en mogelijke alternatieven door te geven. Een afgezwaaid lid
heeft vorig jaar een ander alternatief ook voorgesteld (terug op te vragen aan Inge). Marleen
heeft ook info over mindmap. Mogelijk kan ook aan Paul Maes gevraagd worden of hij
alternatieven kent.
Betreffende timing in het schooljaar: bij voorkeur nog dit trimester. Kanttekening van de
directie: bij voorkeur ergens elders eerst gaan kijken met een team voor er geboekt wordt.
Johan wil wel mee om te gaan kijken. Voor volgend jaar bij voorkeur liefst eind september.
Vraag of dit ook in het lessenpakket is opgenomen: ja, in de lessen de lessen T+ in het eerste
jaar, maar de lezing is aanvullend en ook voor een ander publiek, de ouders.
3. Mededelingen van de directie
a. In schoolreglement zijn 2 grote veranderingen t.o.v. vorig schooljaar:
i. Leerlingen vanaf het derde jaar mogen een lesuur later komen of een lesuur
vroeger naar huis, op basis van strikte voorwaarden: vooraf gekende
afwezigheid van leerkracht, geen toets of dringende taak gemeld, minstens
een dag op voorhand gekend, de ouders hebben aan het begin van het
schooljaar toestemming gegeven. Dit was vroeger al in de derde graad voor
enkel een lesuur later.
ii. Een cafetariasysteem is uitgewerkt op Lipsius wegens grote stijging aantal
leerlingen: binnen of buiten (onder de veranda) eten en als je klaar bent mag
je naar buiten. Geen tafel meer met refterdienst, maar een klas met
refterdienst. Dit geeft veel rust in de refter. Vraag van de directie aan de
ouderraad om mee te investeren in 12 houten picknicktafels voor onder de
veranda. Vroeger werden al picknickbanken gesponsord voor het eerste
speelveld. (Eventuele prijzen voor tafels uit gerecycleerd materiaal kan
doorgegeven worden aan de directie.) Op Nahon is nog geen nood aan
soortgelijk reftersysteem.

iii. Een aantal technische aspecten zijn ook toegevoegd in het schoolreglement:
voedselveiligheid voor leerlingen in BVL, regeling over klachten, …
b. Vraag van leerkrachten van 1 en 2BVL: twee jaar geleden heeft de ouderraad
gesponsord voor de stadsklassen. De vraag van de leerkrachten om terug deze 13
leerlingen te sponsoren voor hun stadsklassen dit schooljaar omdat dit de zwakste
sociale groep is?
c. Ook de vluchtelingen in de OKAN klassen zijn een sociale zwakke groep, o.a. het
betalen voor de kopieën, waar nood is aan tussenkomst voor de schoolfactuur. Dit
schooljaar zijn er ongeveer 6 leerlingen van de 10 die aan dit profiel voldoen.
d. Inschrijvingen
i. 1A: 209: LA 55; Moderne 87; Stem 67=> +18 t.o.v. vorig jaar
ii. 1B: 4 => +2 t.o.v. vorig jaar
iii. 2: LA 34; Stem 41; Moderne 95; Bedrijfsmanagement 18; BVL 9 => +5 t.o.v.
vorig jaar
iv. 1e graad: 411 leerlingen, de klassen roteren meer, er komen knelpunten in
vakspecifieke locaties en sportaccommodatie.
v. 3e: 159 => +36
vi. 4e ASO 126; TSO 14; BSO 4
vii. Okan: 10
viii. 2e graad: 336 => +30 t.o.v. vorig jaar
ix. 3e graad => 5 minder t.o.v. vorig jaar
x. Een klein laatste jaar, waardoor de uitstroom door afstuderen kleiner zal zijn
dan vorig jaar.
xi. Totaal 1034 leerlingen in de school
e. Lesurenpakket: het gespaarde aantal lesuren is opgebruikt en een klein deel werd
geleend voor dit schooljaar.
4. Vragen aan de directie:
a. De ouderraad is een feitelijke vereniging. Vallen de activiteiten van de ouderraad
onder de verzekering van de school? De directie antwoordt: ‘Ja, en in principe niet
beperkt tot de schoollocatie. Wel op voorwaarde dat het gemeld is.’
b. De bank vraagt wat met het geld zal gebeuren als de ouderraad verdwijnt. In het
verleden werd “een soortgelijk goed doel” opgegeven, maar dat is niet specifiek
genoeg meer.
c. Voor de optievakken in het laatste jaar worden geen examens meer afgenomen om
concurrentie tussen de optievakken tegen te gaan, behalve voor de 2 uur extra
wiskunde op uitdrukkelijk verzoek van de leerkracht. Er is wel een permanente
evaluatie. Een lid van de ouderraad betreurt deze keuze, omdat ook leerlingen
kiezen voor wetenschapsvakken met het oog op de toekomst. De directie meldt dat
er ook extra lessen worden gegeven ter voorbereiding op het examen geneeskunde.
De directie mailt de betrokken leerlingen om zich in te schrijven en de leerkrachten
promoten deze extra lesuren, na de schooluren. Deze lessen gaan door in het 2e
trimester, meestal als 8e lesuur.
d. In elke graad wordt gewerkt aan een aanpassing van de visie op de evaluatie: in
eerste graad en tweede graad is de verhouding tussen dagelijks werk en examen
gelijk (fifty – fifty). In de tweede graad was het 25 – 75. De derde graad is 40%

dagelijks werk en 60% examen, behalve moderne talen die al fifty – fifty waren. Dit is
geadviseerd door de vakraden en de leerplannen zijn onderzocht. Sommige vakken,
waaronder de taalvakken, zullen permanent geëvalueerd worden, dus geen examens
meer, maar wel taken, toetsen, spreekbeurten, … Hierdoor zal de examenperiode
ook ingekort worden. Ook in hogescholen en universiteiten wordt meer overgegaan
naar permanente evaluatie, in plaats van enkel te pieken naar examens. Deze
evolutie stemt overeen met de wijze waarop geleerd wordt (op 9 weken vakantie
zou tot 70% vergeten worden). Door permanente evaluatie zal er meer met de
materie bezig geweest worden. De vraag wordt gesteld wat de boodschap hierover
naar de ouders toe is. De directie is bezig is met het opstellen van een document
voor de ouders met de visie en de vraag aan de ouders om op een menselijke manier
naar de resultaten te kijken. De vraag wordt gesteld of ook gekeken wordt naar de
evolutie van de dagelijkse werklast van de kinderen, zijn er afspraken tussen de
leerkrachten? De directie bevestigt dat dit een evenwicht is dat dient bewaakt te
worden. Leerlingen en ouders kunnen hierover ook signalen geven. Dit zal ook via de
didactische coördinatoren doorgegeven worden om te bewaken. Aanvullend wordt
opgemerkt dat kort na een vakantie en examenperiode het rustig is voor huiswerk en
naarmate het rapport dichter komt er verschillende grote taken samen komen. De
sperperiode (geen toetsen of taken) in de week voor de examens zal in principe
blijven. De directie geeft aan dat er een stijging is van faalangst. In het lesuur T+
wordt ‘leren leren’ door de titularis aangebracht.
e. Leerlingen met een A-attest en een advies dat tegen de keuze ingaat, mogen dit
maar dat kan ook minder positief verlopen. De vraag wordt gesteld of de aanpassing
van het evaluatiesysteem hierop invloed zal hebben? Dit verandert niet of de leerling
kan volgen of niet. De ouders kunnen kiezen om tegen het advies in te gaan.
Afgelopen schooljaar zijn vier beroepscommissies geweest: 3 keer bevestigd en 1
keer een minder streng B-attest. Vorig schooljaar zijn voor 15 leerlingen midden in
het schooljaar oplossingen (heroriëntering) gezocht moeten worden in het 5e, omdat
tussen 5e en 6e niet van richting veranderd kan worden. Dit jaar zijn er minder
leerlingen die tegen het advies zijn ingegaan in het 5e.
f. Hoe wordt omgegaan met leerlingen die veel school hebben gemist? Het is niet
evident om dit in te halen. De vraag wordt gesteld om op het einde van een
hoofdstuk de ingevulde werkboeken te bezorgen aan deze leerlingen, dus
oplossingen op maat te zoeken. De directie neemt deze vraag mee naar de
leerlingbegeleiding.
g. De portie van de soep zou soms klein zijn, voor 1 euro. Dit schooljaar loopt de
aanbesteding nog, het systeem zou anders zijn.
h. Marianne en Inge zijn ontslagnemend voor de schoolraad namens de ouderraad. Stef
en Natasha (in plaats van An Rossaert die de ouderraad heeft verlaten) zullen hun
plaats innemen. Annick blijft lid.
i. Vraag om contact te mogen opnemen met de PO-leerkrachten voor de affiches voor
de kaas- en wijnavond. Ok
j. Vraag van (nieuwe) penningmeester wie te contacteren voor financiële vragen
binnen de school: Hilde Brems of Isabelle Moonen (email:
boekhouding@sintmartinusscholen.be)

k. Fluo-overtrekken: een staal zou al anderhalve week geleden opgestuurd zijn, maar
werd nog niet ontvangen door het secretariaat. De prijs is gestegen van 2,15 naar 3
euro. Johan gaat met Sigrun naar een alternatief kijken.
Korte pauze – de directie verlaat de vergadering
De verschillende werkgroepen worden overlopen
5. Sport – Marleen
a. Lopen en dansen, samen met sportleraar Stijn. Er komt sfeer in: ‘samen sporten’
b. Programma ‘one mile a day’: alle sportleraars werd gevraagd om elke turnles te
beginnen met een mile te lopen. Een teller hield de stand bij. Dit zal in oktober en in
mei telkens een maand gemeten worden en een campagne rond gedaan worden.
c. Dit jaar zal terug iets rond mountainbike gedaan worden.
d. In oktober (11 of 18) zal een voetbaltornooi op woensdagnamiddag voor 1e en 2e
graad gepland worden.
e. In december zal terug meegedaan worden aan de warmathon. (Vraag om transport
beter af te spreken, vooral voor de eerstejaars omdat het laat op de avond is,
eventueel meer begeleiding voorzien)
f. In het voorjaar wordt terug aan dansen gewerkt. De flashmob in Leuven was vorig
jaar een succes met 50 deelnemers die samen hadden geoefend.
g. In het 2e trimester wordt ook aan basketbal gedacht.
h. 3e trimester: een estafetterun als afsluiter.
i. Vanuit de 3e graad is de turnleraar Bavo geïnteresseerd om aan te sluiten. Oproep
van Marleen aan andere ouders om mee te doen;
j. Op de inschrijvingsdag is aan de ouders meegegeven dat er door de ouderraad aan
extra sport op school gedaan kan worden.
6. Verkeer – overgenomen door Katrien
a. Marianne heeft in het verleden contact gezocht met andere scholen in Overijse om
samen na te denken over de veiligheid rond de scholen. Op zaterdag 7 oktober vanaf
13.30 u. zal de fietsersbond met een aantal politici een fietstocht gedaan worden om
de knelpunten te duiden in Overijse. De vraag is om een vertegenwoordiging namens
de ouderraad te sturen. Johan wil dit doen. Hij is in het verleden hierbij betrokken
geweest. Stef en Wim stellen zich ook kandidaat.
b. Contact gehad met Mieke Troukens, een geëngageerde leerkracht. Zij heeft
aangegeven dat de leerkrachten aan een doelgroep zijn aan het werken. De vraag
wordt gesteld of een aantal leerkrachten de opleiding van gemachtigd opzichter gaan
volgen?
c. Vroeger is een tolwagen geweest. De vraag wordt gesteld of er iets rond de dode
hoek wordt gedaan?
d. XIU – een organisatie rond verkeersveiligheid. Voor de wedstrijd dit jaar dient voor
25 september ingeschreven te worden. Mieke Troukens heeft aangegeven dat een
PO-leerkracht geïnteresseerd is om een kunstwerk te maken dat drie jaar kan blijven
staan om de kracht van zichtbaarheid te vergroten. Deelnemen levert gadgets op die
uitgedeeld worden bij fluo-controle.
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e. Een aantal keren per jaar wordt een fluo-controle gedaan: fietshelm, fluoaccessoires, … zowel voetgangers en fietsers worden beloond met snoep, gadgets en
filmtickets. Naast Sophie, Katrien en Annick, willen dit jaar ook Johan, Stef, …
meedoen. Als eerste dag wordt woensdag 4 oktober voorgesteld. De
beschikbaarheid van filmtickets wordt nagekeken.
Kaas- en wijnavond – Serge
a. Oproep naar andere ouders om mee te werken omdat het voor Serge en Wim hun
laatste jaar is. Ivo en Ruben gaan mee voorbereiden in de werkgroep. De dag zelf is
er nood aan veel helpende handen.
b. Oproep om de bestanden over te dragen die opgemaakt werden in het verleden. De
voorzitter zal de link naar google drive doorsturen.
c. Vraag of er een wijnproeverij dient georganiseerd te worden: positieve reactie om te
organiseren.
d. Datum kaas en wijnavond dit schooljaar: vrijdag 2 februari 2018.
Facebook – Katrien
a. Na afzwaaien van Marianne en Kristel, zijn enkel nog Katrien en Stef redacteur.
Marleen zal ook de rechten krijgen.
b. Een foto van de vergadering wordt al gemaakt voor facebook.
Aantal activiteiten waar de ouderraad aan deelneemt:
a. Koffie op 1 september voor ouders die eerstejaars kinderen begeleiden.
b. SMOOR café op opendeurdag.
c. Koffie bij inschrijving voor eerstejaars.
Vraag voor sponsering
a. Voor picknicktafels, voor BVL stadsuitstap en een aantal OKAN leerlingen
i. Picknick tafels: akkoord voor sponsering van 6 banken voor 800 euro.
ii. 1B + 2BVL: akkoord voor sponsering van terug 15 euro per leerling
iii. OKAN:
1. de opbrengst van het lopen (estaffetterun) kan geïnvesteerd worden
in schoolmateriaal van deze leerlingen, m.a.w. het betalen van (een
deel van) de schoolrekening. Vorig jaar is de opbrengst naar een
Brusselse organisatie gegaan.
2. De ouderraad wil zowel voor OKAN als voor andere leerlingen die de
schoolrekening niet kunnen betalen, een bijdrage geven. Info aan de
directie te vragen door voorzitter.
3. Alternatief wordt ook voorgesteld om ouders die goed verdienen te
laten bijdragen aan de schoolrekening van kinderen die moeilijk
betaald kunnen worden. Dient uitgezocht te worden. Eventueel een
fonds voor leerlingen die het moeilijk hebben (al dan niet fiscaal
aftrekbaar). Wim vraagt na.
b. Vorig jaar was het engagement genomen om ook te investeren in het ‘muizenkot’:
verf voor het lokaal en een muziekinstallatie.
i. 7 jaar geleden werd al een muziekinstallatie gesponseerd die al na 3 jaar
defect was + een zeer beperkte groep maakt gebruik van het muizenkot.
ii. Akkoord voor verf, niet voor muziekinstallatie.
Volgende activiteiten / varia

a. 26 september: info avond voor eerstejaars: drank wordt besteld door de school,
betaald door de ouderraad, de voorzitter zal een korte toelichting geven
b. 28 september tussen 16.00 en 19.00 is in De Bosuil een event van het Huis van het
Kind. Oproep van de voorzitter om langs te gaan.
12. Vergaderkalender dit schooljaar:
a. 2017
i. Donderdag 7 september
Klassikaal oudercontact derde jaar
ii. Maandag 11 september
Klassikaal oudercontact vijfde jaar
iii. Dinsdag 12 september
Vergadering ouderraad
iv. Dinsdag 26 september
Klassikaal oudercontact eerste graad
v. Donderdag 16 november
Vergadering ouderraad
b. 2018
i. Maandag 22 januari
Vergadering ouderraad
ii. Vrijdag 2 februari
Kaas & Wijnavond
iii. Woensdag 7 maart
Vergadering ouderraad
iv. Zaterdag 21 april
Openschooldag
v. Dinsdag 24 april
Vergadering ouderraad

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur

