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Verslag ouderraad 12 januari 2015 

 
Aanwezig: Lut, An, Jenny, Polle, Diane, Lucie, Yves 

Verontschuldigd: Martine, Ingrid, Maurice, Heidi 

1. Goedkeuring vorig verslag 

- TO DO: huishoudelijk reglement 

- T-shirts voor de ouderraad: zie agendapunt 5 

- Er werd een dossier ingediend om de school als CLIL (specifieke vakken in een andere taal)  te 

laten erkennen. 

- Diane is bezig aan de bewegwijzering. 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Evaluatie kerstexamens en oudercontact 

Het oudercontact verliep vlotter dan vorig jaar.  Het is handig om het rapport op 

voorhand te kunnen inkijken via Smartschool zodat je al weet welke leerkrachten je wil 

spreken.  Het afhalen van het rapport in de grote zaal vooraleer naar de leerkrachten te 

gaan, werd positief ervaren. 

Het verkoopstandje kende een groot succes en de lekkere cakes zorgden voor een 

opperbeste sfeer.  Dank u creatieve bakkers! 

Stakingen tijdens kerstexamens 

De examenvrije stakingsdagen op 8 en 15 december werden door de leerlingen (en 

ouders) als een voordeel ervaren: er was een “adempauze” in de examenstress en de 

examens eindigden op vrijdag zodat het laatste blok-weekend wegviel. 

3. Verkeersveiligheid aan de school 

Zowel ’s morgens als ’s avonds valt het op dat het merendeel van de fietsers zonder licht, 

fluohesje (en helm) rijdt.  Hun zichtbaarheid is zo goed als nihil.  Er wordt ook met 3 of 4 

naast elkaar gefietst zodat auto’s én de schoolbus niet door kunnen.  Daarbovenop wordt 

de Wijnpersstraat met ware doodsverachting naar beneden gevlogen, oversteken gebeurt 

blindelings, …  Maar ook ouders durven de schoolbus te hinderen en lappen de 

hoffelijkheidregels aan hun laars … 

Zowel ouders als de school moeten gesensibiliseerd worden voor verkeersveiligheid ! 
Enkele ideetjes werden opgesomd: 

- Sensibiliseren tijdens de verkeersweek 

- Discussiemomenten in de klas n.a.v. een verkeersongeval, … 

- Onaangekondigde fiets- en bromfietscontroles door de politie 
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- Een aantal jaren geleden werden er fluo rugzakhoesjes uitgedeeld op school … maar al 

snel werden ze niet meer gebruikt.  Kunnen die terug een hipper imago krijgen ? 

- De Mechelsevest is eigenlijk te smal om aan beide kanten te parkeren én kruisend 

verkeer toe te laten.  Aanpassing van de wegmarkering ?  Nadeel is dat er dan veel 

parkeerplaatsen verloren gaan, ook voor de avondactiviteiten op school wanneer er 

geen piekverkeer meer is in de straat. 

- Kleine fietsherstellingen kunnen op school gebeuren door een samenwerking met vzw 

VELO (die trouwens nu al de schoolfietsen onderhouden).  Lut zal dit navragen.  Een 

alternatief zijn werkstages voor leerlingen fietsmechaniek van Redingenhof.  Wie weet 

raken onze leerlingen zelf gemotiveerd om hun fiets te repareren als ze zien wat hun 

leeftijdsgenoten kunnen … 

TO DO: opvolgen initiatieven 

4. M-decreet 

Vanuit Europa wordt n.a.v. het verdrag voor gelijke behandeling (2008-2009) gevraagd 

om kinderen met beperkingen (mentaal, fysiek, meer aandacht nodig, …) toe te laten in 

het gewoon onderwijs mits redelijke aanpassingen.  België scoort hierop heel slecht 

omdat wij met veel speciale scholen werken. 

Iedereen zou per definitie doorstromen naar een gewone school.  Uitzonderingen worden 

enkel nog toegelaten in het BuSO mits een attest van het CLB. 

Er zijn toch wat bedenkingen over de impact die dit heeft op de school: 

- Enkel het nieuwe gebouw heeft een lift. 

- Kan een leerkracht dit er ook nog bij nemen, naast de gevolgen van de besparingen op 

de werkingsmiddelen, langer werken, evt. grotere klassen, … 

- Stel dat deze redelijke aanpassingen lukken tijdens het lesgebeuren, wat dan met de 

pauzes, randactiviteiten, … ? 

- Hoeveel kost het inrichten van een AUTI-klas ? 

- Welke impact is er op de andere leerlingen in de klas ? 

De regering heeft de beslissing rond deze problematiek uitgesteld tot ten vroegste half 

maart zodat er wel heel weinig tijd overblijft om hiermee al volgend schooljaar te starten. 

5. T-shirts voor de ouderraad 

Tijdens activiteiten zal de ouderraad zijn zichtbaarheid vergroten met een zelfde T-shirt 

voor alle leden. 

Polle vraagt na hoeveel het kost om 20 lichtgrijze T-shirts (5 per maat M, L, XL en XXL) 

te laten bedrukken met het nieuwe logo van de Wijnpers + ouderraad op voor- en 

achterkant. 

De T-shirts zouden op school bewaard worden en door een nog aan te stellen 

“waskabouter” gewassen worden. 
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6. Schoolkalender: geplande activiteiten 

Vrijdag 13 februari, vanaf 8u:   dikke truien dag 

WIE: An, Lucie, Polle, Martine, Yves?, Diane? 

WAT: An koopt alle ingrediënten voor 84L chocomelk 

Zondag 1 maart, 11.30-14.30u:  restaurantdag 

WIE: An, Diane, Jenny, Polle  

WAT: opruimen vanaf 15u 

Donderdag 19 maart, 17-21u:   oudercontact  

De ouderraad trakteert met cake ! 

WIE: afspreken via mail 

Zaterdag 21 maart, 8-10/12u:   info-voormiddag met ontbijt/brunch 

WIE: Martine, Polle, … afspreken via mail 

Zaterdag-zondag 9-10 mei:   open deur dagen  

7. Varia 

- Is het mogelijk om een studentenkaart aan te maken zodat je korting kunt krijgen bij 

de cinema of het zwembad ?  De leerlingenkaart wordt blijkbaar niet aanvaard. 

Lut kijkt dit na. 

- Kan de Wijnpersagenda (A4-formaat) in de toekomst vervangen worden door een 

kleiner exemplaar, bv. A5 ? 

Leerkrachten en oudere leerlingen gebruiken vooral de digitale agenda van 

Smartschool.  De papieren agenda wordt enkel nog gebruikt voor brieven, meldingen 

“te laat”, … maar moet wel telkens meegesleurd worden bij allerlei activiteiten. 

In de eerste graad is het groot formaat wel handig voor studieplanning. 

Lut kijkt dit na. 

- In het eerste trimester zijn veel lessen weggevallen door de vele uitstappen. 

Leerkrachten (zeker van 1-uursvakken) krijgen hun leerstof moeilijk gezien.  Kan 

permanente evaluatie tijd doen winnen omdat er geen toetsen moeten afgenomen 

worden? 

Hoe een vak zal geëvalueerd worden, moet op voorhand vastgelegd worden.  

Examenperiodes moeten ook voldoende zwaar blijven met het oog op het 

voorbereiden van de leerlingen op het hoger onderwijs.  Dit alles moet dus globaal en 

grondig bekeken worden.  Dit zal helaas niet meer lukken tegen september 2015 maar 

wordt volgend schooljaar wel meegenomen. 

- Tijdens de open deur dagen is de ouderraad aanwezig met “ouders voor ouders”.  

Kan er ook een “leerling voor leerling” voorzien worden? 

Leerlingen worden al ingezet in de vaklokalen, diverse kraampjes en de bar.  Daar 

kunnen ze desgewenst aangesproken worden per studierichting. 

 

Volgende vergadering: maandag 27 april, 20u in de bib 
An stuurt herinneringsmails voor de eerstvolgende activiteiten. 


