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Verslag ouderraad 15 september 2014 

 
Aanwezig: Lut, An, Jenny, Ingrid, Maurice, Lucie, Martine, Yves 

Verontschuldigd: Polle, Heidi 

1. Aanduiding voorzitter, secretaris en leden schoolraad 

Voorzitter:  An Devan 

Secretaris:  Lucie Vermeulen 

   beurtrol voor verslaggeving  

Leden schoolraad: Maurice Vaes 

    An Devan 

    Heidi Stas (moet nog bevestigen) 

    Yves Jongbeis (vervangt Heidi indien nodig) 

An stuurt een mailtje naar de leden die niets van zich lieten horen zodat onze ledenlijst 

up-to-date blijft. 

De oproep via Smartschool leverde al 1 nieuwe ouder (eerstejaars) op. 

2. Evaluatie ouderraad en bijsturing komend schooljaar 

Het gevoel leeft dat vorig schooljaar de nadruk lag op “helpende handen”, maar het meer 

inhoudelijke ontbrak een beetje. 

Hoe trekken we meer leden aan? 

De aanwezigheid van de ouderraad op de opendeurdag gaf niet het gewenste effect: we 

waren niet zichtbaar bij gebrek aan een afgelijnde stand (tentje, …).  De standplaats op de 

speelplaats was niet ideaal: iedereen was al via het onthaal ingelicht over de lokaties per 

studierichting en volgde gewoon de wegwijzers.  Dit bemoeilijkte het aanspreken.   

Een betere aanpak : enkele “ronselaars” uitsturen die de mensen desgewenst begeleiden 

naar de stand waar enkele ouders uit de verschillende studierichtingen (kunst, tuinbouw, 

biotechniek, sanitair) meer specifieke antwoorden kunnen geven.  Dit vergt een goede 

taakverdeling volgens ieders sterkte (ronselaar – informant). 

Er zijn 2 ideale momenten om nieuwe mensen aan te spreken: 

In het begin van het schooljaar zijn de nieuwe ouders (die dus al voor De Wijnpers 

gekozen hebben) heel aanspreekbaar op de eerste infovergadering.  We kunnen de 

ouderraad tijdens een korte presentatie voorstellen en tijdens de pauze informeel contact 

leggen bij een drankje.  De drankstand zou dan best breder gemaakt worden zodat de 

mensen kunnen blijven staan voor een praatje i.p.v. elkaar te verdringen. 

In februari/maart is er een info-brunch voor toekomstige leerlingen (die dus nog moeten 

overtuigd worden om te kiezen voor De Wijnpers).  We moeten de school aantrekkelijk 
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voorstellen als een school die veel te bieden heeft.  Hoe we dit concreet gaan aanpakken, 

moet nog verder uitgewerkt worden.  Bv. via een workshop, informele contactmomenten, 

onderdeel van het infoprogramma, stand met infofolders rond drugs/faalangst/… 

Visibiliteit van de ouderraad 

De aanwezigheid van de ouderraad tijdens het oudercontact biedt vlot mogelijkheden tot 

informeel contact.  Smartschool demo’s blijken succesvol. 

De badges van de ouderraad vervangen door opvallende T-shirts ontworpen door KSO ? 

Hoe krijgen we meer info vanuit de school? 

De vergaderingen van de ouderraad moeten beter gepland worden zodat de items van de 

schoolraad ook op de ouderraad kunnen besproken worden en omgekeerd. 

Lut kan elke vergadering wat extra info geven over wat er leeft op school. 

3. Begin schooljaar 

Eind augustus werd via Smartschool info rondgestuurd over de busroutes.  De logincodes 

waren echter reeds gereset voor het nieuwe schooljaar zodat je deze info niet kon 

bereiken.  => aandachtspunt ! 

Proefproject meertalig onderwijs in het 1
e
 jaar: alle leerlingen hebben gekozen om het 

facultatieve vak PO in het Frans te volgen.  

De klassen en de polyvalente zaal van de nieuwbouw zijn in gebruik genomen.  Er wordt 

volop gezocht naar de oorzaak van de vochtinsijpeling in de sportzaal. 

4. Schoolkalender: geplande activiteiten 

Dinsdag 23 september, 19-21u: info-avond nieuwe ouders, polyvalente zaal nieuwbouw 

WIE: An, Lucie, Yves, Jenny (tot na de pauze) 

An stelt kort de ouderraad voor + oproep naar nieuwe leden 

drankbedeling tijdens pauze 

brede stand + drank wordt klaargezet door de school 

demo’s Smartschool: Lut voorziet 2 PC’s (incl. paswoord) 

Vrijdag 3 oktober: Dag van de leerkracht  

We gaan – naar goede gewoonte - 100 à 120 personen verrassen met een ontbijt en 

brengen op donderdagavond tussen 18u en 21u ons lekkers naar de lerarenkamer. 

Lucie:  4 groentebroden + boter 

An en Martine:  koekjes/gebakjes 

Ingrid:  yoghurt 

Yves en Jenny: cornflakes/muesli/… 

Maurice:  snoepjes en stylo’s 

Dinsdag 4 november, 17-21u: eerste oudercontact 

Geen koffie en gebak, maar wel pompoensoep als alternatief voor Halloween-activiteit. 

Jenny: warmhoudplaat 

An: 15L pompoensoep 

evt. brood/stokbrood vragen aan de keuken of wil er iemand bakken? 
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Donderdag 18 december, 17-21u: oudercontact + afhalen rapport 

De ouderraad zal niet aanwezig zijn met een standje. 

=> aandachtspunt ! : Smartschool tijdig “open” zetten zodat de ouders op voorhand 

kunnen zien welke leerkrachten ze willen spreken. 

5. Varia 

- Sommige richtingen hebben geen wiskunde-handboek.  Ze volgen een apart leerplan 

waarvoor geen gepaste boeken worden uitgegeven.  De vakgroep wiskunde verkiest 

een eigen cursus “op maat” te maken. 

- Is het mogelijk om avondstudies/strafstudies op Smartschool te posten i.p.v. in de 

agenda want dat merk je te laat op ? 

Er wordt verondersteld dat de ouders wekelijks de agenda nakijken (handtekenen hoeft 

niet) omdat dit een heen-en-weer communicatiemiddel is waarin bovendien ook 

nota’s, “te laat”, planning en correspondentie genoteerd worden.  

Avondstudies/strafstudies ook op Smartschool melden, genereert dubbel werk.  Lut zal 

dit idee toch meenemen. 

- Tijdens de grote vakantie moeten de leerlingen van 6 Biotechniek een onderwerp en 

stageplaats voor hun GIP zoeken.  Een ouder meldt zijn bezorgdheid over deze 

moeilijke zoektocht en het ontbreken van een leidraad.  De school beschouwt het 

leerproces van deze zoektocht als deel van de GIP.  In de bib kunnen vorige GIP’s 

ingekeken worden ter inspiratie.  Op Smartschool staat informatie waaraan 

onderwerpen en stageplaatsen moeten voldoen.  Lut zal dit melden aan de 

begeleidende leerkrachten. 

- Mondelinge examens worden steeds schriftelijk voorbereid.  Er wordt rekening 

gehouden met bepaalde stoornissen. 

- Een ouder merkt op dat in bepaalde richtingen wat structuur ontbreekt inzake 

planning en feedback over taken en toetsen.  In andere richtingen lukt dit wel. 

Dit is eigen aan de aard van de richting: wetenschappen zijn meer gestructureerd, 

kunst heeft een eigen dynamiek.  Elke leerkracht heeft ook zijn eigen stijl met sterktes 

en zwaktes.  Een zelfde aanpak werkt goed voor de ene leerling en minder voor een 

andere.  Met deze verschillen omgaan, is ook LEREN. 

- Examenroosters worden opgemaakt met inspraak van de leerlingen.  Het is moeilijk 

om aan ieders wensen tegemoet te komen als parallelklassen tegenstrijdige verlangens 

hebben.  Wijzigingen die laattijdig aangevraagd worden, kunnen daarom niet altijd 

ingewilligd worden. 

6. TO DO 

Het huishoudelijk reglement moet aangepast worden wegens een wijziging in het 

onderwijsdecreet.  Lut bereidt dit voor. 

An stuurt herinneringsmails voor de eerstvolgende activiteiten. 

Volgende vergadering: maandag 20 oktober, 20u in de bib 
Maurice is verslaggever  

 


