
Vergadering Ouderraad 15/10/2018 

 

Verontschuldigd:  Wim Lenssens, Suzanne Kempenaers, Egon Godden 

Deel 1. Ouderraad (OR) 

 Communicatie: Voor de eerste keer werd de uitnodiging verstuurd via het Mailchimp 

platform. Positieve resultaten: 549 mails verstuurd (dat wil zeggen dat 549 ouders zich effectief 

hebben aangemeld om uitnodiging en verslag te ontvangen), 379 hebben de mail geopend (68%), 

105 hebben de link naar het verslag aangeklikt (28%), 8 hebben de link naar de ouderrita.be 

aangeklikt (2%). Vooral de leesgraad van het verslag is heel hoog. Fijn te weten dat we zo toch veel 

ouders bereiken met nieuws van de school. Ilse en Katrijn streven er naar de agenda telkens op 

donderdag te versturen.  

 Verslag 24/09/2018: Goedgekeurd, behoudens één opmerking: Deel 3, Prioriteitenplan, 

puntje 6: ‘buitenlandse’ leerlingen, moet ‘anderstalige’ leerlingen zijn. 

 Feedback schoolraad van 4/10/2018: Frank Verbert als 1 van de 3 vertegenwoordigers van 

de ouderraad in de schoolraad licht kort toe. Ook op de schoolraad werd het prioriteitenplan 

overlopen (zie ook vorig verslag van de OR). Directie neemt in overweging laptops te introduceren 

vanaf 1ste graad in het kader van de nieuwe eindtermen die werden besproken (zie voor bespreking 

verder in het verslag Deel 3). 

 Lijst thema’s voor dit jaar:  Resultaat van de schriftelijke bevraging op de vorige OR naar 

thema’s die ouders nauw aan het hart liggen. 37 punten/vragen werden aangehaald en gegroepeerd 

onder volgende thema’s:  

• Verkeersveiligheid: Gebruik fietshelmen, toegankelijkheid/evolutie kruispunt / tunnel / brug 

kruispunt Sint-Rita 

• GSM gebruik op school: Gezondheidseffecten, gebruik van sociale media 

• Opleiding 

o Studiekeuze begeleiding van het 6de jaar en voorbereiding op hoger onderwijs 

o Interesse in de sportwetenschappen – timing van invoering en inhoud 

o Integratie anderstalige lessen bv godsdienst of ander vak in het Frans/Engels 

o Inzetten op meer praktische toepassingen van de leerstof zoals vaker bedrijfsbezoek, 

gastsprekers etc. 

o Aandeel levenslang leren vergroten in het leeraanbod 

o Nederlandse taal verbeteren, waarom kent het vak Nederlands geen examens? 

o Communicatie aanleren bij groepswerken 

• Vragen over het beleid van de school 

o Persoonlijke privacy op school 

o Drugsbeleid/drank bij jongeren (hoe sensibiliseren) 

o De communicatie met de ouders 

o Uitleg zorgbeleid op school 

o Uitleg milieubeleid op school 



• Welzijn leerling 

o Luchtkwaliteit, invloed van de E19 

o Meer groen op school – wat zijn de mogelijkheden? 

o Activiteiten tijdens middagpauze of direct na school, mogelijkheid tot toneel op 

school 

 

1e Thema OR: Verkeersveiligheid: met dank voor de vele reacties en suggesties 

Fluo-actie 1ste graad: Rita goes fluo. 2de jaars doen op 19/10 een fluo flashmob voor de eerstejaars 

en starten daarmee de fluo-actie die loopt van de laatste week voor de herfstvakantie tot aan de 

krokusvakantie. Maandag 5 november wordt de actie écht gestart met een ludiek evenement door 

de leerkrachten (fluo en fietsparcours) en workshops op de speelplaats (extra hulp ouders welkom). 

Er worden duidingsfilms gegeven in de klassen. Via “Radio Rita” wordt er informatie rond 

verkeersregels en –veiligheid gegeven. Met een klascompetitie worden leerlingen tijdens de hele 

actie gestimuleerd fluo te dragen. Er wordt een wedstrijd georganiseerd voor het ontwerpen van een 

slogan voor op fluohesjes. Voor de krokusvakantie wordt de actie afgerond met een fluo-fuif. Deze 

sensibilatie-actie wordt gedragen en ondersteund door de werkgroep veiligheid/verkeer van de 

school. 

Verplichten vs stimuleren: Vraag van de ouders die vaak terugkomt: waarom worden hesjes en 

helmen niet verplicht door de school? Hesjes worden verplicht bij schooluitstappen, omdat veiligheid 

ook door de school belangrijk wordt gevonden én omdat hesjes makkelijk uit te delen zijn aan hen 

die er geen bij hebben. Met helmen kan dit niet. Bovendien is er in België geen helmplicht, dus kan 

de school die ook niet opleggen. Discussies (oa het nut van helmen,...) blijven actueel. Ook de 

Fietsersbond staat niet achter de verplichting (voor sommigen een reden om toch niet de fiets te 

nemen, vals gevoel van veiligheid) en wil vooral dat er wordt ingezet op veilige verkeersroutes en 

situaties voor fietsers. De school vraagt ook dat ouders bij het dragen van fluo en helmen hun eigen 

verantwoordelijkheid opnemen. We merken wel een kentering : helmen worden steeds meer 

gedragen, mede doordat volwassenen/ouders vaker de fiets/elektrische fiets gebruiken en zelf een 

helm dragen. Opmerkingen OR: Sensibiliseren kan ook via getuigenissen van een spoedarts over 

fietsongevallen. Wat de helmen betreft kan men misschien meer inspelen op  modetrends, zodat 

jongeren er meer door aangetrokken worden. Is het mogelijk de politie te vragen controles te doen 

op school. Info: tijdens de wintermaanden controleert de politie reeds in de schoolomgevingen op 

fietsveiligheid.  

Sponsoring/uitdelen van helmen en hesjes? Het is vooral belangrijk dat wat men uitdeelt ook wordt 

gedragen. Het juiste materiaal (fluohesjes en helmen) is meestal thuis wel voorhanden volgens de 

schooldirectie. Door de ouders wordt dit in vraag gesteld. Opgelet met sponsoring van hesjes met 

een herkenbaar opdruk die verwijst naar de school: jongeren vinden dit niet hip. 

Prikacties/telacties: Tijdens de actie willen we regelmatig tellen hoeveel fietsers in fluo naar school 

komen, effectief een helm dragen, en of de fietsen fietsveilig (lichten) in orde zijn. De telacties 

kunnen gekoppeld worden aan een beloning. Opmerkingen OR: Kan er gewerkt worden met een 

fietsbrevet, waar alle belangrijke zaken rond fietsveiligheid opstaan? Ook meer aandacht naar 

fietsveiligheid in de hogere graden? Kan er ook samengewerkt worden met andere acties zoals 10/10 

van de provincie?  



Hoffelijkheid: Ouders en schooldirectie merken een afname in hoffelijkheid, verkeersagressie van 

fietsers op zowel bij leerlingen als volwassenen, respect voor gemachtigd opzichter. Dit is een 

algemeen probleem, dat misschien in overleg met de gemeente Kontich en omliggende kan worden 

aangepakt met een sensibiliserende actie, wees hoffelijk borden op fietspaden?  

Verkeerssituatie rond de school: De verkeersinfrastuctuur rond de school is niet meer aangepast om 

de huidige enorme stroom fietsers, auto’s, voetgangers, bussen tussen 8u05 en 8u25 op te vangen. 

Afslaande, stilstaande fietsers blokkeren doorgaand verkeer (autobestuurders en fietsers) naar 

andere scholen/werk, het gebrek aan kennis van de timing van de verkeerslichten (de fietsers 

hebben langer groen dan de automobilisten), twee-richtingsfietspaden met tijdelijke overbelasting in 

één richting hinderen de tegenliggers. De donkere maanden en regen dragen mee bij tot 

onveiligheid. Dit alles leidt tot ergernis, verbale en fysieke agressie. Het feit dat de fietsers de grote 

meerderheid van het verkeer rond de school uitmaken, zorgt ervoor dat zij door hun grote  groepen  

bij aankomst en vertrek de veiligheid zelf mee reguleren (lage snelheid,...). 

Toekomstplannen : infrastructuur veranderen: een tunnel onder de Expresweg bij start nieuwe wijk, 

de Pierstraat autoluw maken. (realisatiedatum : niet bepaald) 

Zicht op ongevallen. Maandelijks is er een comité preventie op school en via de 

verzekeringsaangiftes heeft men zicht op het aantal en soort ongevallen van en naar school.  Alleen 

wordt zeker niet alles gemeld. Met de campagne op school wil men niet enkel ongevallen 

voorkomen, maar ook de bewustwording bij de leerlingen vergroten. 

Rol van de ouders: Ouders hebben thuis zeker ook een rol in de verkeersopvoeding. Ouders zullen  

gevraagd worden te helpen met de telacties en bij het begeleiden van de workshops op 5 november. 

To do: resultaten van telacties, prikacties opvolgen. Nog verdere ondersteunende acties via OR te 

bespreken: Mobibus voor 2e graad, samen voor veilig verkeer Colruyt. 

Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

1. Vraag ivm aanwezigheid vertegenwoordiging in de schoolraad: Antw: bij afwezigheid 

tijdens schoolraad moeten leden van de OR hun vervanging zelf regelen met hun 

plaatsvervanger, contactgegevens bestuur OR worden aangepast. 

2. Wie zorgt voor een terugkoppeling van de OR-vergadering naar de Leerlingenraad? 

Antw: Graaddirecteur Wim Vereecke verzorgt dit. 

3. Aankondigen toetsen in 3de graad: Toetsen worden klassikaal aangekondigd, maar 

worden ook op ELO gemeld. Soms staan er toetsen op ELO, die echter niet in de klas 

werden vermeld. Wat geldt dan? Antw.directie: Soms zetten leerkrachten al toetsen op 

voorhand op ELO om hun slot te blokkeren. Er mogen immers maar 2 grote toetsen per 

dag worden gegeven. Deze toetsaankondiging moet dan later ook nog in de klas worden 

besproken. Op ELO moet ook genoteerd staan wannéér de toets werd opgegeven. 

Fouten tegen deze regel moeten altijd door leerlingen bij de graaddirecteur worden 

gemeld. 

4. Vraag in verband met printen van taken thuis: Antw. directie: Taken moet om 

verschillende redenen geprint worden afgegeven: Het is een duidelijke manier om een 

taak af te ronden; Verbeteren op papier is minder vermoeiend en duidelijker dan op een 



scherm; Printen op school jaagt de schoolfactuur de hoogte in (printen, werkuren); Ook 

voor onderwijsinspectie of bij betwistingen geldt een papieren versie. De school blijft wel 

naar digitale oplossingen zoeken waar mogelijk. 

5. Vraag in verband met het kruisen van het rapport met de uitnodiging voor het 

oudercontact: De uitnodiging meegeven ná het rapport vergemakkelijkt het kiezen van 

de vakleerkracht. Antw. directie: Het organiseren van het oudercontact vraagt veel tijd.  

De antwoorden komen vaak traag en niet tijdig binnen, ouders contacteren bij 

onduidelijkheden, de verwerking van de formulieren (lokalen, broers, zussen,...) en 

verdere organisatie van het oudercontact vraagt ongeveer 5 werkdagen.  

Verzoek naar ouders toe: graag uitnodigingen tijdig terug bezorgen ! 

Voorstel OR : De inschrijving voor het oudercontact digitaliseren.   

Belangrijk: als je na het rapport vaststelt dat je nog een andere leerkracht wil spreken, 

kan dit altijd nog worden aangevraagd. Een andere mogelijkheid is het flex-rapport 

(puntenoverzicht) op ELO samen met je kind consulteren vóór het rapport. Kies ook 

zorgvuldig wie je wil spreken: voel je niet verplicht om altijd de klastitularis aan te 

duiden. 

Deel 3. Directie aan het woord 

1. Uitgebreide toelichting zorgbeleid: Wat gebeurt er tijdens de leerlingenbespreking 

(vrije dag voor de leerlingen)?  

Het graadteam bereidt deze bespreking voor. Er wordt een selectie gemaakt door de 

leercoach samen met de zorgcoördinator: o.a. leerlingen met aanspraak op een 

begeleidingsplan (redelijke aanpassingen), leerlingen die een opvallend goed of negatief 

resultaat behaalden en leerlingen die het emotioneel moeilijk hebben of moeilijk gedrag 

vertonen. De klastitularis overloopt het begeleidingsplan en er wordt vergeleken met 

eventuele vorige plannen. Dit plan bepaalt waarmee leerkrachten rekening houden én 

wat er van de leerling wordt verwacht (afspraken). Bij opvallende resultaten, worden 

deze op de leerlingenbespreking geanalyseerd en wordt er nagedacht hoe dit verder 

moet worden opgevangen, vb remediëring, aanvraag tot leercoach, info algemeen leren. 

Ook de situatie van een leerling met emotionele problemen/moeilijk gedrag wordt 

geanalyseerd. De sociaal-emotionele begeleider of de prefect kan worden ingeschakeld, 

doorverwijzing naar het CLB. De uitkomst van deze bespreking wordt kenbaar gemaakt 

aan ouders op het rapport, via oudercontact of via de redelijke aanpassingen. 

Deze constructieve, leerlinggerichte besprekingen nemen een volledige dag in beslag 

waarop de leerlingen vrijaf hebben : de laatste vond plaats op 9 oktober. 

2. Nieuwe eindtermen. De overheid heeft bepaald dat vanaf september 2019 de nieuwe 

eindtermen worden geïmplementeerd. Het ontwerp van de Vlaamse regering moet nog 

goedgekeurd worden door het parlement (januari 2019?). Wegens de beperkte 

voorbereidingstijd, heeft de school reeds een voorlopig plan opgesteld en dit werd op de 

OR voorgesteld. De eindtermen worden door de katholieke onderwijskoepel omgezet in 

leerplannen. De vakken en lesurentabellen vallen onder de schoolbevoegdheid. 



Er moet in het uurrooster ruimte worden gemaakt voor de nieuwe klemtonen/ 

sleutelcompetenties en meer differentiatie-uren voor bepaalde vakken. Het minimum 

aantal uren taal en wiskunde is minder in de nieuwe eindtermen waardoor SRC opteert 

de vrije uren hieraan toe te wijzen en zo dezelfde basis als heden te kunnen behouden. 

Het tweede jaar vereist grotere aanpassingen: De gekende modules (Project 

belangstellingsgebied) zullen vervangen worden door de projecten talen 

(vakoverschrijdend), wetenschappen (stimuleren wetenschappelijk denkvermogen) en 

mens en samenleving, waardoor het keuzebepalend aspect van de modules naar de 2de 

graad toe in het gedrang komt. 

Er komt een klemtoon op informatica en digitale toepassingen.  Daarom wordt 

overwogen het gebruik van een netbook vanaf de eerste graad in te voeren (is nu pas 

vanaf het 5de jaar) (type wordt verder bestudeerd). Opmerkingen OR: Duurder 

kostenplaatje voor ouders (netbook gaat geen 6 jaar mee); pas invoeren vanaf kerst 1e 

jaar vermits 1e jaar sowieso al grote aanpassing is voor leerlingen; eventueel vervroegen 

naar invoeren vanaf 4e jaar; zorg kunnen dragen voor een kostbaar toestel; het gewicht 

van de boekentassen; voldoende veilige lockers; wordt het toestel voldoende en 

functioneel gebruikt; het moeilijke switchen tussen verschillende toestellen thuis en op 

school. Belangrijk blijft het aanleren van basisvaardigheden in de informatica. 

Het nieuwe lessenrooster voor het eerste jaar moet in december klaar zijn om tijdig te 

kunnen voorstellen aan de nieuwe leerlingen en ouders schooljaar 2019-2020. Verdere 

en/of aangepaste info hierover volgt zeker nog. 

 

Volgende vergadering OR: 19/11/2018 

Volgende data: 

• maandag 28 januari 2019 

• maandag 18 februari 2019 

• maandag 29 april 2019 

• maandag 20 mei 2019 

 


