
Vergadering Ouderraad 18/02/2019 

Welkom / Verontschuldigd: Frank Verspagen, Ilse Clymans, Steven Bruyndonckx, Mark Van Gossum 

Deel 1. Ouderraad (OR) 

Verslag 28/01/2019: Goedgekeurd. 

 Update 3 Thema OR: Verkeersveiligheid: interactieve info directie en OR 

OR: Vrijdag 15/2/2019 werd er nog een 3e telling uitgevoerd. Het aantal fietsers blijft hetzelfde. Bijna 

de helft van de fietsers 1e graad draagt fluo. Ongeveer een kwart van de 1e graad draagt een helm 

met een lichte daling tijdens de laatste telling. De resultaten van 2e en 3e graad zijn teleurstellend, 

amper 5% draagt fluo en/of helm. Opmerkelijk is dat deze leerlingen allen tegelijk toekomen in een 

tijdspanne van 10-15 min. 

Directie: 1e graad : vrijdag voor krokusvakantie wordt de sensibilisering terug belicht met een fluofuif 

en carnavalactie. De beste klas wordt in de bloemetjes gezet. Volgend jaar zullen de acties ivm fluo 

en helm op de 1e dag na de herfstvakantie nog verder uitgewerkt worden. 

De uitdaging zal zijn om volgend schooljaar de positieve impact/bewustwording vanuit het 2e jaar 

ook naar de 2e graad te kunnen overbrengen, zodat we hoopvol kunnen uitkijken naar een stijging 

van de percentages in 2e en 3e graad. 

Voorstel ouder: Aanstellen van een fluoverantwoordelijke per klas. Momenteel is iets dergelijks 

reeds lopende. 

 Update 1 Thema OR: GSM, sociale en gezondheidsaspecten 

Hierover werden nog verschillende reacties per mail ontvangen. 

Er zal hiervoor een aparte werkgroep gevormd worden om dit verder te bespreken met de directie 

na de infodagen van SRC: wat zijn de wensen, wat kan, technische mogelijkheden. Later zal hierover 

teruggekoppeld worden naar OR. (geïnteresseerden of info: contact via bestuur@ouderrita.be) 

De info i.v.m GSM gebruik dient ook ouders te bereiken, het koppelen van sociale vaardigheden en 

gezondheidsaspecten, meer bewustwording rond GSM gebruik, invloed van WIFI-straling, … 

 Nieuw thema OR: Welzijn van de leerling 

Info ouders: Onder meer groen, activiteiten, luchtkwaliteit dragen bij tot het welzijn van de 

leerlingen. Info directie: Luchtkwaliteit: Er zijn cijfers ivm metingen van fijnstof die voor SRC zeer 

goed meevallen door de openheid van het terrein. In Kontich centrum zijn de metingen hoger. 

Halfjaarlijks worden de filters van de ventilatie-installatie vervangen. Groen: het mag groener ogen, 1 

boom en 3 perkjes bij aanleg nieuwe speelplaats 3e graad, maar men moet ook rekening houden met 

de ruimte die nodig is voor 600 lln per graad en hun activiteiten. Speelplaats 2e graad zal 

heraangelegd worden, rekening houdend met meer groen maar eveneens met de nodige vrije ruimte 

voor de lln. 

Klimaatactie, reactie ouder: Het spijbelen van leerlingen en de marsen is een vraag aan de overheid 

om acties te nemen, oplossingen te bieden, maar wat doen lln zelf ?  

Antwoord directie: Het thema klimaat leeft op een positieve manier op SRC! 

− Lln willen zelf iets doen, engageren zich, er is een groeiende bewustwording. 



− Verschillende initiatieven worden opgezet: o.a. 2e graad-aardrijkskunde : challenge for 

climate: anderen aanmoedigen tot een engagement van 1 week dat goed is voor het klimaat, 

extra punten te verdienen. 

− Verantwoord spijbelen: een 20-tal lln wisselen elkaar af zodat lessen kunnen 

ingehaald/bijgehouden worden, 6e jaar was volledig aanwezig tijdens toetsenweek, andere 

lln uit het 5de namen deel in hun plaats. 

− SRC werkt op micro- (afvalbeleid op school, energiezuinige infrastructuur) en op 

macroniveau (theoretische vorming: wat is ecorealisme e.d.) aan klimaatbewustwording  

− klimaatambassadeurs gaan naar universiteit Antwerpen 

− klimaatconferentie 5e jaar (WWF, ...) 

 

Opm. ouder vorige OR: Eén leerkracht gaat te beïnvloedend te werk en zou spijbelen eerder 

honoreren dan toestaan. Dit kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn, leerkrachten dienen het debat 

te modereren. Antwoord directie: De lln hebben dit zelf verder gekanaliseerd. In het eerste jaar 

werden eigen acties tijdens de schoolpauzes op poten gezet. 

 

Zie ook deel 3 directie: uitgebreide info ivm welbevinden van de lln. 

 

Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

1. Herinnering aan gender neutraal verhaal in 5e jaar zie vorige OR: wordt vervolgd 

2. Activiteiten:  22 februari 2019: Free Podium – Voldoende kandidaten om te komen helpen. 

16 en 17 maart 2019: Opendeurdagen – We zoeken nog extra mensen om bezoekers 

te ontvangen. 

3. Vraag ivm : Nieuw leerplan: wordt hier ook les/info voorzien voor hoe zich sociaal online te 

gedragen ? Antwoord directie: dit is geen specifiek vak, maar komt in verschillende leervakken naar 

voor o.m in godsdienst. Lln zijn zich hier sterk van bewust, veilig omgaan met internet etc. maar hoe 

online sociaal omgaan met elkaar moet nog verder benadrukt worden. 

4. Opmerking ivm invulformulieren online: ouders met meerdere kinderen/lln dienen ook meerdere 

keren formulieren in te vullen. Antwoord directie: Dit wordt verder bekeken en verder aan gewerkt. 

5. Vraag: Duidelijkheid voor ouders ivm inschrijvingsprocedure? Antwoord directie: Tijdens de 

infodagen zal er een apart lokaal voorzien worden na de rondleiding om verdere vragen ivm 

aanmelden te beantwoorden. 

Deel 3. De directie aan het woord. 

1.Terugblik info avond: Alcohol, gamen en andere drugs...en opvoeden, opvolging door SRC 

De info-avond was een groot succes met een opkomst van meer dan 300 ouders. Er diende voorzien 

te worden in een alternatieve locatie maar dit is positief verlopen, ook de stoel-opruiming na afloop 

was positief.  

De algemene reactie van de ouders : zeer interessant. Deze info-avond mag zeker op regelmatige 

basis herhaald worden. 



Voorstel van ouder om een info avond te geven over hoe omgaan met uw puber: wordt verder 

bekeken. 

Wat doet de school ?  

- 3e jaar: infosessie door 2 spoedartsen 

- relatiedag : dag na krokusvakantie, grenzen leren kennen, juiste cijfers kaderen ivm preventie 

- weerbaarheid versterken van de lln. 

- dronken zou als abnormaal moeten beschouwd worden, niet dronken als normaal, maar dit 

is spijtig genoeg niet de algemene veronderstelling. Daarom leren leerlingen cijfergegevens 

correct interpreteren. 

 

2. Uitgebreide info leerlijn sociale vaardigheden, welbevinden van de leerlingen 

Algemeen: info algemeen directeur Luc Vercammen 

Het welzijn van de lln staat voorop in een uitdagend en leerlinggericht onderwijs en er wordt veel 

aandacht aan besteed. De opvang van lln is een taak, maar therapie voor lln niet (expertise, 

vakbekwaamheid nodig), de grens tussen beide is niet altijd even eenvoudig te bepalen. 

Structureel: 

- is er personeel hiervoor vrijgesteld 

- in elke graad zijn er teams om lln en groepjes van lln op te vangen 

- leercoach 

- socio-emotionele begeleider 

- prefect: sociale problemen opvangen 

 

Elke donderdag voormiddag komen de 3 graadteams per graad samen om problemen te bespreken. 

De zorgcoördinator zorgt voor begeleiding en de rode draad van 1 tot 6. 

Tijdens het 4e lesuur op donderdag komen alle graadteams samen, met verder info over 

aandachtspunten, bijscholing,... 

Er is een zorg-continuüm, een vervolglijn van basis naar verhoogde naar uitbreiding van zorg tot 

samenwerking met CLB. 

Er wordt handelsgericht gewerkt volgens een vast stappenplan 

Het nieuwe M-decreet, inclusie valt onder de uitbreiding van zorg met eigen specifieke 

begeleidingsproblematieken. 

 

Uiteindelijk zijn alle leerkrachten bezig met de lln = de taak van een school 

 

Activiteiten: info directie 1e graad Wim Vereecke 

Er is een aanbod van activiteiten voor alle lln van 1 tot 6 om rond welbevinden te werken 

1e jaar : 

- onthaaldag, laatste dag van de vakantie om de school te verkennen en elkaar te leren 

kennen. 

- project welbevinden: rol van de lln in een klasgroep, hoe zijn/haar sterktes inzetten. 

- 3-daagse in mei 

2e jaar : 

- vriendschapsproject om klasgroep te verstevigen na herindeling van klassen 

- project ‘onder druk’: hoe omgaan met groepsdruk, eigen druk 

- januari: veilig internet, wordt ook doorgeschoven naar eerste jaar ivm GSM-gebruik 

3e jaar : 

- startdag met nieuwe klasgroepen na studiekeuze 



- leefdag: ivm jongerenproblematieken 

- relatiedag: relaties, sexualiteit 

4e jaar:  uitstap Hoge Venen door weer en wind 

5e jaar: klasdag 

6e jaar: Italië-reis 

 

Zie ook de schoolkalender, hiervoor wordt tijd gemaakt. 

 

Tijdens activiteiten 1e graad is er surveillance (vb in sporthal), zo volgt men ook het welbevinden op. 

Leerlingen van de 1e graad willen graag meer activiteiten, zal verder worden uitgebouwd. 

 

Info directie 2e graad: lln en leerkrachten als mens Gonda Van Dijck 

Hoe voelen kinderen die zorg : het klasleraarschap wordt hoog ingeschat door de leerkrachten. 

Het is een engagement naar de lln toe, ieder op zijn eigen manier. 

 

Waar zijn jongeren mee bezig en oplossingen zoeken. 

Vb refter, 1e graad samen eten per klas, 2e graad onderling meer contact, 3e graad ook naar buiten  

 

Activiteiten: vb Schoolrock, waar leerkrachten aanwezig zijn als mens en niet zozeer als begeleider. 

Dit leidt tot andere contacten met lln. 

 

Er is een deontologische code: de school, leerkrachten zijn geen therapeuten. 

Graaddirecteurs worden op de hoogte gehouden en deze kunnen ouders contacteren voor verdere 

begeleiding. 

 

Surveillanten, het onthaal, vakleerkrachten vangen seinen op ivm welbevinden van lln. 

 

Het is ook belangrijk om jongeren te versterken in hun zorgvraag tegenover hun ouders en hen 

wegen/mogelijkheden aanbieden om verder te gaan. 

 

Lln hebben ook behoefte aan een individuele aanpak: vb een veilige haven: een 5-tal satellieten zijn 

hiervoor gereserveerd, er is een schaakclub, theehuis, spelletjes, zang. 

 

Leerlingenbegeleiding overstijgt het lesvolgen bij problemen: begeleiding gebeurt dan tijdens 

lesuren. 

 

Vraag ouder + info directie 3e graad Liesbeth Bresseleers 

Wat is de rol van de ouder hierbij? Tweerichtingenverkeer? Vb oudercontact is overbevraagd. 

Antwoord directie: het eerste oudercontact in oktober vindt plaats op 2 avonden om voldoende 

aandacht en tijd te hebben tijdens dit 1e oudercontact van het schooljaar. Met kerst en in juni is er 

ook al contact met de ouders tijdens de afhaling van het rapport.  Doel van de oudercontacten is ook  

de terugkoppeling van ouders naar leerkrachten. 

- oudercontact in oktober komt kennismaking naar voren 

- oudercontact december  

- oudercontact januari: hier worden meer contacten met vakleerkrachten aangevraagd, naar  

aanleiding van het kerst-rapport 

- oudercontact mei: extra focus op studie-advies 

- oudercontact einde schooljaar 



- tip: als je als ouder echt een probleem tegenkomt, bespreek dit tijdig, wacht niet te lang (vb 

tot een oudercontact), waardoor het soms al te laat is om nog actie te kunnen nemen.  

 

Doelstelling van SRC voor de leerlingen is om hen vaardiger te maken  over sociale of emotionele 

drempels te geraken die ze in hun leven tegenkomen. Dit zou moeten gebeuren zowel vanuit school 

als vanuit de ouders om zo het welbevinden van de lln te bevorderen. 

 

Er zijn voldoende mogelijkheden om anoniem contact te leggen en problemen aan te kaarten, via 

prefect, socio-emotionele begeleider, klasleraar of vakleerkracht. De lln weten waar ze terecht 

kunnen. 

 

Verdere bespreking naar aanleiding van dit overzicht door directie 

 

Men merkt een evolutie gedurende de laatste 15 jaar: lln zijn minder weerbaar, worden meer 

beschermd, drempels worden voor hen weggenomen, nog voor ze die zelf kunnen leren nemen. 

Maar zij mogen grenzen leren kennen, leren met vallen en opstaan, vb uitdagingen van puberteit 

aankunnen. Aansluitend hierop wordt opgemerkt dat er meer externe hulp voor lln nodig is. Vb. 

zelfverminking wordt waargenomen, SRC is hier alert op, ouders worden op de hoogte gebracht en 

leerling wordt gevraagd om deze letsels te bedekken voor andere leerlingen. 

 

Volgende vergadering van de Ouderraad: maandag 29 april 2019 

Volgende data: 

• maandag 20 mei 2019 

 


