OUDERPANEL 6-05-2019
Hieronder een overzicht van de voorstellen en opmerkingen van de ouders tijdens het
ouderpanel.
GSM-GEBRUIK
Stelling 1: Leerlingen mogen hun GSM gebruiken tijdens de pauzes. JA - NEE
-

Niet in de refter, wel op speelplaats
Onderscheid maken voor 1ste graad: geen GSM
GSM verplicht afgeven bij begin van de les
Regeling zoals ze nu is, is OK.

Stelling 2 : Ik vind dat mijn kind tijdens de pauzes bereikbaar moet zijn. JA – NEE
-

Het is wel handig, maar geen noodzaak.
Als je je kind echt dringend nodig hebt, doe je dit beter via secretariaat.

Stelling3: Het pedagogisch gebruik van een GSM tijdens de les moet kunnen. JA – NEE
Unaniem: ja
Stelling 4: Welke sancties vind jij passend wanneer een leerling betrapt wordt op GSM-gebruik
binnen het schoolgebouw?

-

GSM kwijt tot einde lesdag is te soepel.
GSM kwijt tot einde van de week. (zie Mariagaard – ook vermelden in
schoolreglement)
Direct rode nota
Wie meermaals betrapt wordt: steeds langer afgeven
Strenger optreden
Is goed zoals het nu is.

KLEDIJ
Stelling 1: Het dragen van gescheurde broeken moet toegelaten zijn. JA – NEE
-

Nee, is voor in de vrije tijd.
Waar leg je de grens: hoe gescheurd is gescheurd?

Stelling 2: Leerlingen mogen naar huis gestuurd worden als ze niet in orde zijn met hun kledij.
JA – NEE
-

Liever niet: wat als er niemand thuis is?
wat met de schoolverzekering?

Stelling 3: Het dragen van petten en mutsen moet toegelaten zijn: O nergens O enkel op de
speelplaats O op de speelplaats en in de gangen
-

Wel op speelplaats, niet in de rij.
Niet in de gangen.
Afdoen zodra je gebouw binnengaat.
Misschien praktisch gezien makkelijkst: pet/muts af in de rij: dan kan ze direct in
boekentas.

Stelling 4: Welke sanctie vind jij passend wanneer een leerling niet in orde is met kledij?
-

Turnkledij aandoen, op die manier zien ook andere leerlingen dat er gereageerd
wordt op overtreden van de regels.

SANCTIEBELEID
Stelling 1: Als een leerling niet naar de strafstudie komt, moet deze verdubbeld worden. JA – NEE
-

Indien de leerlingen geen geldige reden heeft om niet te komen wel.
Wat als je die dag vb. afspraak hebt bij tandarts? Mits bewijs moet je die strafstudie
toch kunnen uitstellen.

Stelling 2: Het systeem van groene en rode nota’s is duidelijk. JA – NEE
-

Ja
Ik heb er nog nooit van gehoord?
Goed dat je een verwittiging krijgt.
Eerst 3 groene nota’s en dan pas rode: dat is wel erg soepel.

Stelling 3: Tijdens de strafstudie mag een leerling: O enkel straf schrijven O enkel klusjes doen
O beide
-

Beide
Opmerking daarbij: zijn leerlingen verzekerd als ze zich bezeren?
Enkel straf schrijven is zinloos. Waarom geen zinvolle straftaak?

Stelling 4: Op SJI wordt: O te snel straf gegeven. O niet snel genoeg straf gegeven.
-

Zeker niet te snel.
Goed zoals het is.
Mag strenger, zoals op Scheppers.
Consequent zijn
Niet toegeven aan druk van de ouders om straffen te laten vallen voor hun kind.

SMARTSCHOOL
Stelling 1: Ik vind Smartschool gebruiksvriendelijk. JA-NEE
-

Is wel aanpassen
Moet er toch nog aan wennen, maar is goed dat school mee evolueert
Je kan als ouder niet reageren op opmerkingen van leerkracht: afstand school –
ouders is nu groter dan met een agenda.
Infomomenten voorzien voor ouders.
Was vlugger om snel eens de agenda na te kijken, nu moet je altijd pc openen en
inloggen.

Stelling 2 : Ik vind het nodig dat mijn kind ook nog een papieren agenda heeft. JA-NEE
-

Nee, kinderen zijn mee met het digitale verhaal.
Nee, want kinderen laten hun agenda thuis niet altijd zien.
Nee, maar brieven wel nog op papier meegeven.
Wel nog voor 1ste jaar anders is overgang té groot.

Stelling 3: Ik volg via Smartschool volgende dingen op: O afwezigheden O agenda met toetsen
en taken O brieven O meldingen/nota’s O berichten(mails)
-

Alles
Niet de afwezigheden
Mijn vrouw volgt dat op.
Goed dat er een melding komt. Als je dan toch op SmS zit, kijk je meteen eens naar
alles.
Systeem van brieven in het rapport is zeer goed.
Vind het goed dat ik nu kan volgen wanneer er toetsen zijn, zo weet ik ook dat daar
ooit wel eens punten zullen moeten voor getoond worden ook.
Kan alles beter opvolgen via SmS

Stelling 4: Ik raadpleeg Smartschool voornamelijk via:
O pc : 2
O tablet: 0
O GSM: 2
Andere opmerkingen
-

Wie is verantwoordelijke bij beschadiging van vb. GSM? : duidelijk vermelden in
schoolreglement.
Op Scheppers is men zeer streng, leerlingen weten daar heel goed wat wel en niet
kan.
Kledingvoorschriften strenger: geen mutsen met grote logo’s/merknamen etc.

Deze opmerkingen worden verder besproken op de schoolraad van 27 mei 2019

