Vergadering van 28 september 2017

verslag
19u30: Nieuwe leden: voorstelling van de werking van de ouderraad
Aanwezig: Yves Marchal, Wouter Billen, Veerle Koninckx, Luc Bielen, Jan Vandommele,
Herwig Beerden, Nadine Dethier, Geoff Lesire, Tine Verdingh, Katrien Dupon, Luc Pollé,
Tasso Iosifidis , Ria Marechal, Anniek Beerden, Miranda Dirckx, Christina Fairclough,
Peter Martens, Kristof Duyssens, Mimi Beliën, Maarten Snoeks, Veronique Hayen, Athina
Velissariou,
Verontschuldigd: Gert Maex, Anneleen Jacobs, Kristien Maris, Cindy Dehasque, Bart
Waterlot, Liesbeth Lammertijn, Caroline Leyssens, Jo Cuyx, Sofie Lambert, Katrien
Gorissen, Hilde Van Branteghem, Serge Stroobrandt,
1. Welkomstwoord
2. Goedkeuring verslag 7 september
3. Vergaderdata schooljaar
Woe 18 oktober
Donderdag 23 november
Woensdag 17 januari
Donderdag 22 februari
Woensdag 14 maart
Donderdag 3 mei
Woe 6 juni: statutaire vergadering
4. Woord van de directie
Aantal leerlingen: 1.642 leerlingen (ongeveer gelijk aan vorig jaar) maar anders
verdeeld: meer ll in eerste graad, minder in derde graad
Tweede graad status quo (elk 12 klassen)
Derde graad: groepen zijn bij elkaar gebleven (vijfde jaar : 2 klassen handel van
10 ll), weinig ‘zuivere’ klassen.
Renovatiewerken Guffenslaan en eventuele verhuis? Volgend schooljaar worden
er 12 klassen gerenoveerd en moeten er dus een aantal klassen verhuizen
(verhuis naar Maastrichterstraat: welke jaren weten we nog niet). Deze zomer
werden de ramen reeds vervangen.
Heeft iedereen een eigen lokaal?
Tweede jaar 2 zwevende klassen, eerste jaar allemaal een eigen klas. Door de
verbouwing zullen er drie extra klaslokalen komen.

Eerste graad: nieuwe organisatiestructuur: eerste graad ingedeeld in vier
clusters (2+2) : coordinator en zorg per cluster.
M-decreet: 1,5 FTE steunverlening naar zorg toe (voor ll en voor leerkrachten), is
zeer ruim op dit ogenblik.
Aantal ll per klas stijgt niet. Grens ligt op 25 ll per klas.
5. Evaluatie info avonden
In de helft van de klassen is de vertegenwoordiger van de OR niet geraakt, de
meeste klassen van 1 en 3 wel. Hulp voor de drank blijft moeilijk, ouders moeten
al minstens één maal aanwezig zijn.
Pluspunt: klastitularis die reclame maakt en de nadruk legt op deelname aan
schoolbeleid en niet zozeer over de activiteiten die wij doen, vooral inzicht in
structuur van de school.
Een nieuw lid van de OR merkt op dat er in het eerste jaar zeer nuttige uitleg
werd gegeven, vooral het antipestbeleid dat uit de doeken gedaan werd.
Overschrijvingsformulier: naam van de school afkorten naar VJC volgend jaar, er
is enige verwarring ontstaan rond de officiële benaming van de rekening
(Kindsheid Jesu).
6. Iddink
Sommige ll hebben niet alle boeken, sommigen hadden wel alles.
Leveringskost: 3,95 euro leveringskosten worden aangerekend terwijl alles in
bulk geleverd wordt.
Probleem: boeken die niet tijdig ingeleverd werden kunnen nadien niet meer
ingeleverd worden. Ook de bestellingen voor 5 juli is te vlug. Sommige codes van
de boeken waren bovendien verkeerd.
Op 16 oktober is er een overleg gepland tussen directie en Iddink, dan zullen
deze opmerkingen besproken worden.
7. Dwars door Hasselt
Zaterdagochtend: hulp voor vullen frigo’s, alle materiaal klaarzetten: vanaf 10u
Zondag:
10u: opbouw – 18u einde
Drank (cava, fruitsap, chips, koffie, cristal, water)
Tasso, Wouter, Herwig (13-16), Veronique voormiddag, Anniek, Peter Martens
zaterdag,
Parking: 5 euro en 2 consumpties (ouders van leerlingen die komen lopen): hulp
van leerlingen chrysostomoscomité: Tine vraagt dit
8. Stand van zaken lezing
Donderdag 9 november: samen met de opvoedingswinkel om de inschrijvingen te
doen.
Thema: ‘nieuwe autoriteit’ door Kristof Das (UCLL).
9. Bedeling soep: stand van zaken
Er zijn nog PWA cheques van vorig jaar, mevr. Doumen regelt dit verder.

10. Nieuw(e) project(en):
- voorstel Athina: in het kader van een MOS-project: aankoop drinkbussen in
het kader van promotie voor drinken van kraantjeswater
De milieugroep van de school heeft dit initiatief gelanceerd en stelt de vraag
aan de ouderraad: deze werkgroep wil een mentaliteitsverandering brengen
bij de leerlingen om afval te vermijden en kraantjeswater te drinken.
De school is sinds kort een ‘Mos’ school: de school wil zich profileren als
milieuvriendelijke school. De werkgroep vraagt aan de OR om hierin te
ondersteunen.
Wij zijn akkoord met de ondersteuning van de werkgroep, ook principieel
akkoord voor aankoop drinkbekers voor het eerste jaar, liefst met een logo.
Dit wordt nog verder bekeken.
Vraag van de directie: kunnen de fluogele turnzakjes te koop aangeboden
worden? Sommige ll vragen hiernaar. De OR heeft hier geen problemen mee,
wordt verder bekeken naar kostprijs. Leerlingen die invoegen kunnen
sowieso een fluozakje krijgen.
- idee leerlingenparlement: directie is zelf zoekende , VSK (Vlaamse
Scholierenkoepel) ondersteunt dit goed. Anniek gaat dit verder onderzoeken,
Tine is bereid om hierrond mee te denken vanuit haar ervaring in haar
school.
- Klaskapiteins: derde jaar: sfeer was vijandig, de ll hadden er geen zin in, de
meerderheid was Chinees vrijwilliger.
- idee vorig schooljaar: renovatie klassen (geluidsisolatie?): Serge Stroobandt
heeft vorig jaar een geluidsmeting gedaan, maar op dit ogenblik kan Serge er
geen tijd in steken. Zijn er aanwezige ouders die mee willen denken in deze
werkgroep ? De vereiste voor het aanbrengen van geluidsdempende
materialen zal opnieuw herbekeken worden. Er worden een aantal suggesties
gedaan zoals o.a. gordijnen, behang,…
Wouter Billen en Luc Bielen stellen zich kandidaat voor de werkgroep
renovatie klaslokalen.
11. Schoolraad van 10 oktober: te agenderen punten vanuit de ouderraad : de visie
van de school op de groei en uitbreiding werd reeds doorgegeven: bezorgdheid
ouders voor behoud kwaliteit
12. Varia
Graag meer feedback over welzijn van kinderen en leerkrachten? Zie enquete
over welbevinden kinderen op school. Om de 3 jaar enquete bij leerkrachten
(hier zit een stukje welbevinden in).
Anniek: nieuwe website voor de school in oktober- Geoff maakt een tekst om de
OR voor te stellen.
Dag van de leerkracht: sponsoring van cava voor de leerkrachten na een
studiedag.
Ontbijtboxen: 4 februari 2018
Volgende vergadering: te agenderen: chrysostomos en fietsenstalling

