
Vergadering Ouderraad 19/11/2018  

Welkom / Verontschuldigd: Liesbeth Bresseleers, Annemie Van Hoye 

Deel 1. Ouderraad (OR) 

 Verslag 15/10/2018: Goedgekeurd. 

 UPDATE 1e Thema OR: Verkeersveiligheid: interactieve info directie en OR 

Fluoweken 

Info directie: Fluo flashmob door 2e jaars op 19 oktober voor de eerstejaars is mooi gelukt. Maandag 

5 november  werd de actie écht gestart met een ludiek evenement door de leerkrachten in fluo en 

workshops (dodehoekvrachtwagen, speelmat met voorrangsregels, behendigheidsparcours, ‘radio 

Rita’) op de speelplaats. Deze actie zet vooral in op het sensibiliseren van de leerlingen. De directie 

dankt de ouders voor alle extra hulp bij deze acties. Hier en daar wat chaotisch, maar de 

enthousiaste leerlingen kunnen doen besluiten dat het een geslaagde sensibiliseringsactie is die in de 

toekomst verder kan uitgebouwd en verbeterd worden.  

Reactie ouders: Mooi initiatief, dodehoekvrachtwagen, radio gaga, divers, leerkrachten in fluo, leuke 

you-tube filmpjes van leerkrachten en leerlingen, maar misschien nog meer engagement vragen van 

leerlingen. Chaos beperken en nog meer interesse van leerlingen wekken. Vraag: graag de 

voorbereidingen vroeger starten zodat men praktisch alles vlotter kan organiseren, in samenwerking 

met de ouderraad. 

Actie 1: slogan voor fluo-hesjes werd ontworpen door de leerlingen 2e jaar:  “Zie je  mij zitten?” Deze 

hesjes zullen uitgedeeld worden aan alle 1e jaars. (met dank aan ouder Steven die dit mee heeft 

gerealiseerd) 

Actie 2: Er werden door de ouderraad/ouders (met dank aan Gert, An, Mark, Frank, Katrien, Dirk) 

tellingen uitgevoerd aan de schoolpoort (fluo-helm) op do. 25 oktober voor de fluo-actie en wo. 14 

november in volle fluo-campagne. Een cijferoverzicht werd rondgedeeld. Conclusie : ¾ van de 

leerlinge komt met de fiets naar school, eerste graad draagt nog fluo en helmen, cijfers 2e en 3e graad 

zijn bedroevend, in 1e graad hebben de fluo-hesjes nog vooruitgang geboekt tijdens de campagne (2e 

telling). Er worden later nog extra tellingen voorzien. Voorstel OR: Bestaat de mogelijkheid om deze 

telling op de website van de school te plaatsen zodat alle ouders en leerlingen kunnen bereikt 

worden en er thuis ook kan over worden gesproken? 

Actie 3: We gaan de mogelijkheid bekijken of we in de toekomst ook een actie voor fietshelmen 

kunnen opstarten. We legden de eerste contacten met leverancier Lazersport. Het ontwerp zou door 

leerlingen kunnen worden uitgevoerd (cfr fluo-hesjes). 

Actie 4: Directeur Wim Vereecke heeft een filmpje naar de leerlingen 1e graad gestuurd : indien meer 

dan 400 fluo-hesjes worden geteld, wordt er 1 dag 10 min. vroeger gestopt (zie website SRC). 

Opmerkingen directie ivm verkeersveiligheid: Vooral in 2e en 3e graad komen leerlingen maar nipt 

op school toe, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor henzelf én anderen, leerlingen 

houden zich niet aan de verkeersregels, straat dwarsen ipv fiets- /voetpad, ... De directie verzoekt 



om de aanwijzingen van de gemachtigde toezichters te volgen en te respecteren.  

Vanaf de 2de graad zijn leerlingen ook véél moeilijker te motiveren tot het dragen van fluo, ze willen 

dan vooral níet opvallen in groep.  

 2e Thema OR: Communicatie bij groepswerken 

Opmerkingen ouders:  

1. Communicatie rond en groepswerken zelf verlopen soms chaotisch. 

2. Vraag om dit duidelijker aan te leren en op te volgen door de leerkrachten. 

3. Er kunnen grote verschillen zijn ivm wel/niet engagement van de leerlingen tijdens 

groepswerken. 

4. Weinig controle. 

5. Grote verschillen per groep. 

6. Groepswerken versterken groepsgevoel, maar niet altijd het rechtvaardigheidsgevoel. 

7. Vraag tot mogelijkheid om Whatsapp-groep op te richten rond groepswerken die leerkrachten 

mee kunnen opvolgen? Antw directie: Whatsapp-groep is niet het ideale communicatiemiddel, 

grote kans dat dit niet enkel over relevante zaken ivm het groepswerk gaat. Eventueel Google-

drive om document op te volgen wie wat gedaan heeft. 

8. Groepswerken zijn zware belasting, wat juist te doen: vb groepswerk Azteken geschiedenis. Antw 

directie: indien groepswerk wordt opgelegd, dienen leerlingen soms delen van de leerstof niet 

meer te leren voor de examens.  

Info directie: opmerkingen, acties, regels die van toepassing zijn ivm groepswerken: 

1. 1e graad: afspraken ivm groepswerken worden duidelijk overlopen. 

2. 1e klassenraad 2e graad: regels worden duidelijk overlopen met leerkrachten: groepswerken 

dienen binnen de school opgezet te worden en kunnen gebeuren binnen de schooltijd. 

3. Duidelijke communicatie ivm rollen: moderator, verslaggever, ... 

4. Samenstelling groepen gebeurt door leerkracht. 

5. Groepswerken dienen in de klas te gebeuren. 

6. Groepswerken zijn deel van de leerplannen. 

7. Samenwerken is een moeilijk leerproces. 

8. Er is controle van de leerkracht op leerlingen die bezig zijn met groepswerken in de satellieten. 

9. Evaluatie-bundels bieden structuur voor evaluatie van het groepswerk. 

10. Feedback van de leerlingen is nodig voor een goede opvolging. 

11. In het 5e jaar zijn er seminaries waarin leerlingen elkaar boordelen, wie heeft welke taak op zich 

genomen , evaluatie, terugkoppeling. Reactie van OR: Elkaar objectief beoordelen onder 

klasgenoten is moeilijk. 



 3e Thema OR: aanpak van het vak Nederlands 

Opmerkingen ouders: 

Taalkennis, correcte zinnen schrijven, juiste spelling ontbreekt bij vele leerlingen. Hoe sterk wordt 

hierop ingespeeld door het SRC? 

Info directie:  

- Taalportfolio Nederlands is zonder examens, enkel vanaf 3e graad terug examens. In de 1e graad 

is het ‘examen’ een evaluatiemoment, een balansgesprek voor het vakrapport. 

- Waarvoor staat Nederlands = geïntegreerd vaardigheidsonderwijs: functioneel en zelfzeker 

communiceren, door middel van taal structuur brengen in gedachten, leren genieten van taal, 

reflectie op eigen taal en taal van anderen, taal als systeem begrijpen en onderzoeken 

(=toetsbaar),  het verschil kennen tussen de verschillende taalregisters (zakelijk, SMS-taal, …) en 

kunnen wisselen van register. 

- De leerkrachten van andere vakken doen de nodige inspanningen om taalfouten te corrigeren op 

taken/toetsen. In deze vakken punten aftrekken voor taal is niet rechtvaardig ten opzichte van de 

kennistest van het vak zelf. 

- Bij taken voor het vak Nederlands zelf, staat een beperkt aantal punten op spellings-, 

schrijffouten. 

 

Overleg ivm info-avond voor ouders 4.2.2019 over verslavingsproblematiek en preventie 

- Verwachtingen dienen vooraf afgestemd te worden: Hiervoor zal een voorafgaand gesprek met 

de spreker Peter Aertsen plaatsvinden. 

- Info ivm alcoholpreventie is zeer belangrijk vermits de bevragingsresultaten van SRC hoger zijn in 

vergelijking met andere scholen.  

- Welke preventiemaatregelen, overleg, waar moeten we op letten, alarmsignalen, relativeren? 

- Wat is overdreven game-gedrag? 

- Spiegel voorhouden aan het gedrag van de ouders. 

- Toespelen op gamen/verslaving in 1e en 2e graad. 

- Wat als leerlingen drinken: wanneer verbieden/toelaten? 

- Praktische tips om er mee aan de slag te gaan indien nodig. 

- Wat kunnen ouders doen als preventie? 

- Hoe vermijden/ontmoedigen? 



Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

 

1. Vraag naar examenrooster. Antw directie: deze werd ten laatste deze week (week van 19 

november) aan de leerlingen bezorgd via ELO. 

2. Vraag ivm 3e graad-schoolverlaten tijdens middagpauze: leerlingen zijn soms te laat doordat zij 

zowel bij buitengaan als binnenkomen (aanschuiven, even wachten) hun kaartje dienen te tonen. 

Antw directie: Alle leerlingen zijn hiervan op de hoogte en moeten hiermee rekening houden, en 

hun fietstijd incalculeren, zodat zij tijdig terug op school aanwezig zijn. 

3. Graag meer info ivm aanwezigheid gemachtigd toezichter: Antw directie: de toezichters (o.a. 

medewerkers van het secretariaat) zijn aanwezig vanaf 8.05u-8.10u, vooral ter hoogte van de 

kerk. Door ziekte, afwezigheid of andere taken ’s ochtends (zoeken naar vervanging, 

ochtendtelefoons op het secretariaat,...) kan het zijn dat men iets later ter plaatse is. 

4. Meer info door de directie naar OR: Antw.directie: Deze opmerking wordt meegenomen: Meer 

terugkoppeling ivm eerdere vragen naar OR en ouders toe. 

Vb: vraag door ouder gesteld in de OR van september: leerling 4e jaar stelt voor om een 

praktische toepassing van andere vakken in het vak PO te voorzien. Antw.directie: Dit 

werd inderdaad verder opgenomen in de klasseraad en wordt verder vervolgd. 

Reactie OR: Ook de OR kan deze terugkoppeling mee bewaken. 

5. Vraag ivm lectuurtaken voor de verschillende taalvakken: Is er een jaarplanning, duidelijkheid 

wat wanneer verwacht wordt (vb in 3e of 5e jaar), spreiding van deze lectuurtaken? Antw. 

directie: Leerlingen kunnen deze jaarplanning vinden op ELO. Langlopende taken worden 

verzameld door de klasseraad en er is overleg ivm spreiding. De lectuurtaken vormen een 

onderdeel van het leren leren. 

6. Vraag ivm terugkomst leerling na afwezigheid van 3 weken: De leerling moet elke middag een 

toets inhalen. Wat met afstemming van verschillende vakken, schema, beperking aantal 

inhaaltoetsen? Antw. directie: De leercoach neemt dit normaal op, de leerling moet zeker 

contact opnemen met de leercoach om dit te bespreken en te zorgen dat alles haalbaar blijft. In 

de 1e graad wordt met de leercoach besproken: welke toetsen gemist, moeten deze ingehaald 

worden? -> planning wordt opgesteld, check notities ok, welke leerstof in te halen. In de 2e graad 

worden de notities bijgehouden vanaf de 4e dag afwezigheid (= langere afwezigheid), na 1 week 

houdt de titularis de kaft bij en neemt deze contact op met de leerling met de vraag of 

info/nota’s reeds kunnen doorgegeven worden tijdens afwezigheid of bij terugkomst. In de 3e 

graad is er nog steeds overleg met de leerling, de leerling kan steeds de vraag stellen om samen 

een planning op te stellen. 

Algemene info van de directie ivm leren leren 

In het 1e jaar wordt het “leren leren” tijdens de lessen zelf aangeboden. Veel wordt via 

de klastitularis aangeleerd, bijvoorbeeld het maken van een weekplanning wordt 

aangeleerd in de maand september. Voor de 1e examens wordt de planning van de 

proefwerken overlopen en het maken van een studieplan aangeleerd. Schema’s opstellen 

wordt in de les Nederlands aangeleerd, vooral naar einde 2e jaar toe en verder in 2e 

graad. 

7. Opmerking: 4e jaar, hoge werkdruk Grieks, vele taken waaronder langlopende taken. Vb: 

Nederlands, taak om 2x voor te lezen in kleuterschool/bejaardentehuis. Bij presentatie van het 

onderwerp: sprookje voorlezen in kleuterschool, wordt dit afgekeurd, moet gender neutraal zijn? 

Antw. Directie: dit wordt opgenomen en verder opgevolgd. 



8. Fietsenrekken: voor 1 klas ontbreken nog fietsenrekken ? Antw. Directie: Fietsenrekken en 11 

nieuwe overkappingen zijn volledig in orde. 

9. Werken in Pierstraat (naast SRC)? Zorgen voor hinder voor het verkeer. Antw. Directie: Dit zijn 

geen werken van SRC, vallen buiten de bevoegdheid van de school. 

 

 

Deel 3. Directie aan het woord 

1. Hervorming graad I, nieuwe lesurentabel op basis van nieuwe eindtermen en 

leerplannen: 

- Nieuwe lesurentabel neemt vaste vorm aan, SRC dient deze immers te kunnen voorstellen in 

januari 2019 op schoolbeurzen aan nieuwe leerlingen en hun ouders. 

- Het minimum aantal uren taal en wiskunde is minder in de nieuwe eindtermen. Maar SRC 

opteert de vrijgekomen uren toch hieraan toe te wijzen en zo dezelfde basis als heden te kunnen 

aanbieden. 

- Volgens de nieuwe eindtermen en leerplannen, dient een sterke basis voor informatica gelegd te 

worden. 

- Het aantal uren Grieks in 2e jaar optie Grieks-Latijn daalt met 1u, mogelijkheid wordt bekeken om 

Latijn en Grieks door eenzelfde leerkracht te geven zodat men flexibeler is in het totaal van 6u. 

- Talenprojecten FR-EN-NE zullen zich ook richten op expressie. 

- Onderzoeksproject HU-EC-WW zal zich richten op creatief denken. 

- 4 projecten zullen aangeboden worden in 2e jaar optie MTW: 1 x humane, 1 x economische, 1 x 

exacte wetenschappen en 1 x keuze uit één van deze 3. 

 

2. Invoering netbooks vanaf graad II: discussie en aanpak:  

Info directie: 

- Nu worden netbooks gebruikt in 5 en 6. 

- De leerkrachten zijn vragende partij. 

- Vanaf 1e graad/1e jaar niet ideaal: levensduur zorgt voor noodzaak van 2 netbooks tijdens 

schoolloopbaan en leerlingen moeten zich ook praktisch kunnen organiseren en 

verantwoordelijkheid voor hun eigen toestel kunnen dragen. 

- Voorstel kadert in de nieuwe visie van de leerplannen. 

- Richtprijs: 600 euro/toestel incl. uitbreiding van de garantie met 2 jaar, zodat 4 schooljaren 

kunnen overbrugd worden met 1 toestel, geen touchscreen = te gevoelig. Het gebruik van een 

eigen toestel is toegestaan. 

- De overgangsperiode is mogelijk schooljaar 2019-2020: vanaf 4e jaar notebook introduceren. 

- Er zijn nu al vbn van informaticatoepassingen voor leerlingen: Quizlet, Scoodle. 

 

Opmerkingen ouders: 

- Netbook zorgt voor minder leerboeken in de boekentas? Antw. Directie: is relatief, wel worden 

er momenteel reeds minder leerboeken, meer cursussen (deelbaar) gebruikt. 

- Zijn lockers voorzien ? Antw. Directie: Ja, in de 2e graad. 

- Netbooks vanaf 3e jaar of toch hoe vroeger, hoe beter, gezien de huidige informatica-wereld? 



- Zullen netbooks evenveel gebruikt worden in 3e jaar als in het 5e jaar of blijft dit beperkter? 

- Zal de begeleiding even goed zijn in 3e jaar als in het 5e jaar? 

- Netbooks kunnen motiverend zijn voor sommige leerlingen = digitale generatie. 

- Tijdig ouders informeren, zodat zij het nodige bedrag beschikbaar hebben. 

 

 

3. Extra info van de directie 

 

De aanvraag tot aanbieden van de richting Sport-Wetenschappens is afgewezen. De voorwaarden 

waren oké, maar de blinde vlekken op de kaart van het katholiek onderwijs zijn ingevuld, zo stelt de 

koepel van het katholiek onderwijs. De dichtstbijzijnde school die de richting aanbiedt is Merksem.  

 

Volgende vergadering Ouderraad 28/01/2019 

Volgende data: 

• maandag 18 februari 2019 

• maandag 29 april 2019 

• maandag 20 mei 2019 

 


