
1 
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Verslag ouderraad 13 november 2014 

 
Aanwezig: Lut, An, Jenny, Lucie, Yves, Heidi, Nancy, Kathelijn, Diane 

Verontschuldigd: Polle, Martine, Ingrid, Maurice 

1. Verslag 15 september 2014 

Nog openstaande actiepunten:  

 huishoudelijk reglement moet nog opgevolgd worden. 

 T-shirts voor de ouderraad zodat de ouderraad meer zichtbaar is tijdens de activiteiten 

waarop ze aanwezig is. Vooraan het nieuwe logo van de school en ‘ouderraad’. 

Achteraan wordt ‘ouderraad’ in het groot vermeld. Deze moeten klaar zijn voor eind 

februari 2015. 

 Diane zal een bewegwijzering maken met de bordjes die Maurice heeft. An zal deze 

aan Diane bezorgen. Deze moet klaar zijn voor eind februari 2015. 

 Oudercontact oktober: de soep kende een groot succes. Deze werd ook enorm 

geapprecieerd door de leerkrachten en ouders. Er waren meer ouders aanwezig en de 

inschrijvingen waren mooi verspreid over de hele avond. De tijden werden ook 

gerespecteerd. Er was iets fout gelopen met de afspraken voor de leerlingbegeleider. 

Blijkbaar was de afspraak geconnecteerd met de verkeerde graadverantwoordelijke. 

Dit wordt nagekeken. 

Er waren geen opmerkingen op het verslag van 15 september. Het verslag werd dan ook 

goedgekeurd. 

2. Aanduiding 3
de

 vertegenwoordiger ouderraad 

Heidi heeft omwille van persoonlijke omstandigheden besloten om haar mandaat in de 

schoolraad neer te leggen. Hierdoor dient er een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid te 

worden. Er werd voorgesteld om Yves aan te duiden. Iedereen was hiermee akkoord. 

3. Oudercontact december 2014 

De ouderraad zal aanwezig zijn op het oudercontact op 18 december 2014 van 17u tot 

21u. Er wordt voor koffie en cake gezorgd. 

Het rapport wordt vanaf de middag terug opengesteld zodat de ouders op voorhand al 

kunnen zien welke leerkrachten ze graag willen ontmoeten. Voor dit oudercontact zal er 

geen inschrijfmodule zijn. Ouders die verplicht naar het oudercontact dienen te komen, 

zullen hiervan telefonisch op de hoogte gebracht worden. 

De bakkers van dienst zijn: Yves, Lucie, Diane en An 

Actie: Er worden nog helpende handen op de avond zelf gezocht. Kandidaten 

kunnen zich melden bij An. 

4. Smartschool 

Ouderraad “De Wijnpers” 
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- Er is op VTM een programma geweest waarin het statement was dat er via bepaalde 

tools punten in het systeem kunnen veranderd worden. Lut garandeerde ons dat dit op 

onze school niet mogelijk is aangezien er heel wat beveiliging voorzien is. Ook wordt 

het systeem van heel nabij opgevolgd en bij eventuele signalen van misbruiken 

onmiddellijk aangepast. 

- Er zijn nog leerkrachten die de punten van taken en toetsen enkel in het systeem zetten 

naar aanleiding van een rapport. Hierdoor hebben de ouders geen zicht op de prestaties 

van hun kinderen.  

- Ook opdrachten worden door sommige leerkrachten met retroactief effect in de agenda 

geplaatst. 

Het voorstel werd geformuleerd om een vergadering te beleggen met een afvaardiging 

van leerkrachten, leerlingen en ouders om hiervoor een oplossing te vinden. Dit punt 

wordt meegenomen naar de schoolraad. 

Actie: An, Yves en Maurice: dit punt aankaarten op de schoolraad. 

5. CLIL (http://www.ond.vlaanderen.be/clil/)  

Het zou de bedoeling zijn om een officieel dossier in te dienen om de school als CLIL te 

laten erkennen. De planning is om in het TSO ICT in het Engels te geven en in het KSO 

kunstgeschiedenis in het Frans.  Dit zou dan opgestart worden vanaf het 2
de

 jaar. Er is 

hieraan een specifieke didactiek verbonden. De bedoeling is om de leerlingen een taalbad 

in een specifiek onderwerp aan te bieden. De klemtoon ligt dan vooral op het luisteren, 

spreken en begrijpen van de taal. Het examen zou dan ook in deze taal afgelegd worden. 

Het is dus een deel van het curriculum en leerlingen moeten hun eindtermen halen. 

Leerlingen stappen er vrijwillig in maar wel voor een heel jaar. 

6. Schoolraad 

De volgende punten werden op de schoolraad besproken: 

 Evolutie van leerlingaantallen 

 Programmatiedossier 

 Goedkeuring werd gegeven voor een nieuwe richting in 3
de

 graad: artistieke opleiding 

 Opvolging van lopende dossiers (oplevering sporthal, nieuwe serres, oud 

Wijnpersgebouw, enz.) 

 Poging tot inbraak 

 Nieuw regeerakkoord 

 Update leerlingenraad 

 Update pedagogische raad 

7. Examen en staking 

Op 8 december vindt de regionale staking van het onderwijspersoneel plaats. Lut kan nog 

niet duidelijk inschatten wat de impact kan zijn. De bedoeling is om op deze dag een 

halve lesdag te organiseren en dat de leerkrachten die op die dag normaal lesgeven 

aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat zowel op 8 als 15 december de leerlingen zo goed 

mogelijk opgevangen worden op school. 

Het examenrooster wordt deze week aan de leerlingen bezorgd. Ook de 

leerstofafbakening dient deze week beschikbaar gemaakt te worden. Er werd nagegaan in 

hoeverre rekening gehouden werd met de gehouden enquêtes van de leerlingen. Blijkt dat 

met het merendeel van de wensen rekening gehouden werd. 

Het samenstellen van het rooster vraagt heel wat voorbereiding omdat er rekening 

gehouden wordt met: 

 Enquête van leerlingen 

http://www.ond.vlaanderen.be/clil/
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 Beschikbaarheid van de vakleerkracht 

 Parallelexamen voor verschillende klassen 

 Doelstelling: een begeleidend examen organiseren 

Door de staking wordt de periode voor de examens korter waardoor de leerlingen een 

startdag en een extra weekend missen.  

Dit trimester zijn er ook heel wat uitstappen geweest alsook veel lesdagen die door 

vakantiedagen weggevallen zijn. Hierdoor zitten niet alle parallelklassen even ver met 

hun leerstof. Dit heeft tot gevolg dat het examen soms per klas zal moeten aangepast 

worden en de ongeziene leerstof volgend trimester zal moeten ingehaald worden. De 

afspraak is dat dit verwerkt zal worden in de GIA’s, uitstappen, enz. 

 

Een ouder merkte op dat voor 6BIO een aantal biotechnische vakken op een voormiddag 

zijn samen gezet.  Dit wordt door de leerlingen als heel zwaar beschouwd. Voor een 

aantal vakken moet ook de leerstof gezien in de labo’s gekend worden alleen wordt dit 

vak aanzien als een 2uurs vak omdat er geen rekening gehouden wordt met de uren labo. 

De vraag werd gesteld of het niet mogelijk is om in de toekomst hier rekening mee te 

houden. 

Actie: Lut gaat na in hoeverre men voor 1 uursvakken niet kan overstappen naar 

permanente evaluatie zodat men voor deze vakken dan geen examen moet afleggen 

waardoor de zwaardere vakken meer tijd kunnen krijgen. 

 

Er werd gevraagd in hoeverre het reeds mogelijk is om een tussenzorgklas te organiseren 

dit jaar. De bedoeling is om de overstap van een kleine groep/zorgklas naar een deelname 

aan examens in een grote zaal met meer afleiding geleidelijk aan te laten verlopen. Dit 

zou aan de zorgleerlingen een groeikans geven.  

Actie: Lut gaat dit verder bekijken en opvolgen.  

8. Varia 

- Studie: in het tweede jaar BN lijkt het alsof de leerlingen de laatste dagen zeer veel 

studie hebben. Dit komt door ouderschapsverlof, ziekteverlof en uitstappen van andere 

klassen. Het is de bedoeling dat de leerkracht in kwestie op die momenten een taak of 

toets voorziet tijdens deze uren. Indien het om praktijkuren gaat, zeker in de afdeling 

tuinbouw en sanitair, dan worden deze uren door een andere 

praktijkleerkracht/teeltleider overgenomen. 

- Rapporten & mediaan: Er werd een vraag gesteld naar de acties die de school 

onderneemt indien blijkt dat er een tekort is op de mediaan van een klas. Lut legde uit 

dat op dat ogenblik nagegaan wordt in hoeverre dit gerelateerd is aan een klasgroep of 

aan een leerkracht. Zo doende wordt er dan een actieplan opgesteld. 

 

An stuurt herinneringsmails voor de eerstvolgende activiteiten. 

Volgende vergadering: nog vast te leggen, 20u in de bib 
 

 


