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Agenda 
 

 Welkom  
 
1. Ontslagnemend lid: Elsie De Vuyst, Johan Van Rysselberghe 

 
 

2. Ledenwerving en bezoek VCOV-medewerker 
Mevrouw directeur gaat contact opnemen met VCOV en vragen of er een spreker kan 
komen op de eerstvolgende ouderraad. 
Kaas-en wijnavond. Informeel aanspreken en flyer voorzien. Mevrouw gaat een 
doodle aanmaken om concrete voorstellen rond hoe en wat op kaas- en wijnavond te 
bespreken.  
Bij oudercontacten een bevraging doen? 
Open vergadering waarbij ouders vrijblijvend kunnen komen en inbreng geven. Dan 
feedback geven over de voorstellen waar gevolg aan gegeven wordt. Vb. kosten op 
school. 
Kassa ouderraad om iets mee te doen op school. Vb. kosten drukken door deel te 
sponsoren.  
Activiteiten organiseren om geld binnen te halen. Eventueel vrijwilligers inschakelen. 
 

3. Plannen van de ouderraad: vragenrondje 
Thema van dit jaar: RESPECT. 
Alle ideeën zijn welkom. 
 

4. Nieuws uit de school 
• Pedagogische raad en schoolraad 

Wie in de ouderraad zit is welkom op de schoolraad. Sedert dit jaar bestaat de 
pedagogische raad uit een vaste ploeg van leerkrachten. Dit jaar wordt 
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gewerkt rond sanctiebeleid. Ook tuchtprocedures en contracten worden 
besproken. 
Klassenraad beslist over de volgkaart. 
 
 
 

• Sanctiebeleid vernieuwen (avondstudie en volgkaartensysteem) 
De leerkrachten willen op de schoolraad het vernieuwd systeem van 
volgkaarten voorleggen.  
Uitproberen: Ouders krijgen bij nablijven SMS dat hun zoon of dochter moet 
nablijven. 
Wat met openbaar vervoer? Leerlingen die les hebben tot twintig voor vier 
moeten dan blijven tot half vijf. Wie les heeft tot half vijf blijft tot vijf uur. Er is 
studie tot vijf uur. Op dat uur kan er nog van openbaar vervoer gebruik 
gemaakt worden. 
 
 
 

• Problematiek vervanging leerkrachten + studie voor leerlingen 
Drie leerkrachten hebben onze crew verlaten. Eén ervan is teruggekomen 
maar gaat halftijds werken. Ze wordt wel haar vaste klassen toegewezen.  
Vervangingen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Tegen één oktober zouden 
alle leerlingen normaal les moeten krijgen. 
 
 

• Project 27 januari : uitleg + deelname ouders? 
Vorig jaar beeldjes gemaakt rond de WO I. 
Tijdens de opendeur is er aansluitend in de voormiddag een aperitiefconcert 
geweest met koor van SGW, die een groot succes was.  
Dit jaar op 11 november wordt het boek ‘gedeporteerden in Wetteren’ 
voorgesteld in CC Nova, ook opgeluisterd door het  koor (Mauthausenliederen 
van Mikis Theodorakis). De koorleider heeft gevraagd of het koor nog eens op 
school mag komen zingen, voorstel is 27 januari (de bevrijding van 
Auschwitz). Koorleider doet bevraging bij koorleden voor die dag. School wil 
een avondvullend evenement rond dit kooroptreden organiseren.Misschien 
kunnen we met de ouderraad ook deel uitmaken van het geheel, net zoals we 
met de leerlingen van de school willen doen. Het sluit aan bij het project van 
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vorig jaar, naam van de straat (Wegvoeringstraat), 
vluchtelingenproblematiek, enz… 
 

• Parkeerbeleid 
Problemen met parkeerplaatsen. Groot probleem stelt zich als de school uit is. 
Ouders staan op de oprit en er schuilt een gevaar voor onze leerlingen. Het is 
een gedragsprobleem en ouders hebben niet altijd begrip voor de situatie.  
Er zijn in het gemeentebestuur zaken op til om de schoolomgeving veiliger te 
maken. Volgens Christophe zou er een studie zijn die afloopt eind oktober. Er 
zou voor onze straat éénrichtingsverkeer aangevraagd zijn. Voorstel om nog 
eens een oproep te doen naar de ouders toe via brief of mail. 
 

 
• Infrastructuurwerken 

Op twee september zou de oplevering gebeuren van de verwarming. 
Ingenieur van studiebureau is overleden en daardoor heeft alles vertraging.  
De installateur is aangesproken over wat te doen voor de oplevering want we 
kunnen nog altijd niet stoken. Wordt dringend opgevolgd. 
Er komt een nieuwe elektriciteitskabine op onze site.  
Gratis containergebouwen gekregen. Ze staan in elkaar, recht over 
Schelderust. Ze worden langs buiten mooier gemaakt en worden gestript 
zodat er klaslokalen kunnen gebruikt worden indien nodig. 
 

5. Varia 
 

 
 
 

 
Volgende vergaderingen ouderraad 

Schooljaar 2016-2017 
 

Er wordt een extra vergadering vastgelegd voor de kaas- en wijnavond. Mevrouw gaat 
doodle maken om zoveel mogelijk leden te bereiken. 

Andere data kunnen dan op die vergadering vastgelegd worden. 
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