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Deel 1. Ouderraad (OR) 

Verslag 29/04/2019: Goedgekeurd. 

Updates van de ouderraad 

1. Update over gsm gebruik op school - het sociale gebeuren en de gezondheidseffecten 

De werkgroep is samengekomen met de ICT-coördinator SRC, Koen. 

Enkele punten die besproken zijn: welke studie (betrouwbaarheid) kunnen we volgen, hoe 

straling vermijden, volgen van het ALATA-principe, mogelijks locaties voorzien om hypersensibele 

lln. tot rust te laten komen, in IT-lessen de nodige aandacht/sensibilisering vestigen ivm straling. 

Zoals reeds eerder vermeld ligt de verantwoordelijkheid zeker niet alleen bij de school, maar 

begint sensibilisering reeds thuis. 

Tijdens het infomoment in september zal er bij de voorstelling van de ouderraad naast 

verkeersveiligheid ook aandacht gegeven worden aan straling bij GSM-gebruik. 

OR en SRC werken hier samen verder aan. (voorstel: kan straling gemeten worden?) 

Info directie: De straling wordt in de school zo laag mogelijk gehouden, maar gebruik G4 

netwerk/zendmasten door lln. kan niet gecontroleerd worden. Opmerkelijk feit: Men heeft 

kunnen vaststellen dat de straling veroorzaakt door mobiele flitslocaties van de politie op de E19 

zelfs een impact hebben op het netwerk van de school. Een lokaal met weinig/geen straling is 

moeilijk realiseerbaar.  

Info ouder: Men kan een infobrochure/flyer verdelen. 

Opmerking ouder: Indien er teveel nadruk op gelegd wordt, kunnen lln. reageren: dit is van het 

goede(info) teveel en afhaken. 

2. Update verdere bespreking mogelijk topic info-avond voor ouders volgend schooljaar Pascale 

Bruynseels van Be(e) positive, workshop “Pubers zijn leuk” 

Werken we dit verder uit en hoe? Er zijn een aantal bemerkingen: workshop voor beperkt aantal 

personen (is voor SRC praktisch niet haalbaar) of eventueel uitgebreider opvatten per graad en 

infosessie dan starten met 1e graad en verder evalueren ? 

Info directie: Gonda Van Dijck heeft vorming gevolgd bij Dominique Roos die reeds veel ervaring 

heeft ivm hersenontwikkeling bij kinderen en handvaten die toepasselijk kunnen zijn naar 

ouders, leerkrachten,... toe.  

Besluit: Wegens het grote aantal/interesse is de beste optie om te kiezen voor de ervaring en 

voor verdere ondersteuning mogelijks door te verwijzen naar Pascale Bruynseels. Dit wordt 

verder bespreken door de OR en overlegd met de directie, wordt vervolgd. 

3. Openstaande thema’s die ouders dit jaar aan het hart lagen 

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

Info directie: doel is inhoud en taal combineren, dit wordt momenteel reeds toegepast: 

- Geschiedenis Engels parlement en Anglicanisme wordt in het 4e jaar in het Engels 

gegeven. 

- 2e jaar: er is een talenproject in de moderne voorzien: NL-FR-EN 2u/week.  



- 2e graad: er was een seminarieconcept talen voorzien, maar dit staat momenteel on hold 

in afwachting van de nieuwe eindtermen. 

- Leerkrachten volgen in het kader van anderstalige lessen reeds extra bijscholing. 

- 3e graad: keuze voor de talenseminaries is zeer in trek. 

- 1e jaar: toekomst: eventuele keuzemogelijkheden om bepaalde vakken (vb 

aardrijkskunde) in FR/NL te volgen (godsdienst zou hier niet direct voor in aanmerking 

komen, praktisch niet toepasbaar wegens de taalnuances die lln. niet voldoende kunnen 

leggen) 

- Mogelijks een taalbad aanbieden buiten de taallessen zelf. 

- Check/test uitgevoerd in 2e graad waaruit blijkt dat lln. toch beperkt zijn in 

taalvaardigheden. 

- Taaluitwisseling met scholen in Wallonië kan niet meer georganiseerd worden, vermits 

men tov vroeger nog weinig scholen hiertoe bereid vindt. 1 dag lukt meestal nog wel met 

een school uit Ottignies. 

- In het kader van de seminaries zijn nog wel uitwisselingsmogelijkheden, maar deze zijn 

niet altijd praktisch haalbaar voor de ouders van de lln. (ook wordt men geconfronteerd 

met soms totaal andere sociale situaties) 

- Doel: nog meer taalbaden geven in alle graden. 

- Vraag ouder: worden de nodige tools door de school aangeboden. Antwoord directie: 

zeer zeker, lln. krijgen de ‘juiste’ betrouwbare tools per taal aangegeven (bv niet ‘google 

translate’) 

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

gastsprekers 

Zie deel 3 directie. 

 

Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

1. Ouder meldt dat er geen/niet voldoende zeep in toiletten aanwezig is? Wordt nagekeken. 

2. Verkeersveiligheid: De ouderraad is nog steeds op zoek naar een extra ouder die het thema 

Verkeersveiligheid mee wil behartigen.  

3. Tip van ouder aan andere ouders 5e jaar bedrijfseconomisch seminarie: zeer interessant om 

toch aanwezig te zijn bij de toelichting door de leerlingen. Overwin de weerstand van de 

kinderen (ouders liever niet dan wel aanwezig) en wees erbij. 

4. Schoolrock 32e editie:  

Info directie: er was minder verkoop van tickets (online), maar schoolrock heeft reserve om 

ongeveer 2 jaar bij te springen bij minder inkomsten. Voor de school en de lln. is het project 

geslaagd als het festival begint. Het is telkens een extra leerproces voor de lln. Het hoort bij 

het leerproces om ook om te gaan met mindere opkomst, die afhankelijk kan zijn van de 

weersomstandigheden, de affiche etc. De volgende groep organisatoren moet een analyse 

maken van de vorige evenementen en staat voor een uitdaging: eventueel concept 

herdenken, financiële planning, ...  

5. Excursie Brussel: opmerking ouder: Lln. dienden zich zonder begeleiding te begeven naar 

andere afspraakplaatsen op onbekend terrein. Info directie: Dit zal bij volgende excursies 

Brussel vermeden worden, ook geen vrije modules meer met start aan centraal station. 

6. MOVO 4 (Mondiale Vorming): Lln. worden aangesteld als VIP (verantwoordelijk voor 2 

activiteiten), maar soms komt ook de 3e activiteit nog onder hun verantwoordelijkheid 



terecht, dienen dubbel op te ruimen, VIP lln. worden op hun VIP functie aangekeken door 

andere lln. waardoor die functie niet altijd als positief wordt beleefd. 

7. MOVO 4: Organisatie loopt niet altijd vlotjes, zowel positieve als negatieve reacties hierover 

ontvangen, de school staat even op ‘stelten’, maar loopt goed af, leuk om te zien hoe lln. 

actief zijn, je merkt wie er iets kan/wil doen (interessant naar schoolrockorganisatie het 

volgende jaar toe) 

Opmerking: Lln. eten samen, maar MOVO 4 was tijdens Ramadan-periode, best in acht te 

nemen bij volgende MOVO-acties. 

8. Info sportdag: informatie ivm met transport was niet duidelijk genoeg. 

9. Examens hoofdvak economie: voor 4e jaar valt dit pas na het 2e weekend van de examens. 

Info directie: na het 1e weekend van de examens wordt steeds wiskunde voor heel het 4e jaar 

georganiseerd, na het 2e weekend normaal het hoofdvak van elke specifieke richting. 

Er bestaat steeds de mogelijkheid voor de lln. om te reageren op de examenplanning. 

10. 1e jaar info: late info ivm zwemmarathon, ook late info ivm 3-daagse. Info directie: 1e info 

ivm 3-daagse reeds na paasvakantie meegedeeld, 2e info met details volgde later. 

11. 1e jaar LO programma: waarom kogelstoten, dit is toch een zeer specifieke sport met de 

nodige theoretische kennis om blessures te vermijden? Info directie: LO volgt het leerplan 

met o.a. initatie kogelstoten, leerkracht volgt dit goed op. Bij het nieuwe leerplan zullen 

keuzes kunnen gemaakt worden. 

12. 1e naar 2e jaar klasindeling: hoe wordt dit geregeld ? Info directie: In richting Latijn kan er 

een herverdeling zijn naargelang de keuze voor Grieks in het tweede jaar. Van 3 naar 4 

gebeurt normaal een herverdeling, naar toekomst toe ook van 5 naar 6. Klassfeer (pos-neg) 

kan ook bepalend zijn voor een herindeling van de klassen. Lln. kunnen steeds namen 

(voorkeur) van andere lln. opgeven bij herinschrijving naar volgend jaar. 

13. Italiëreis: 2020 is nog steeds voorzien, optie reisbureau is genomen, voorzien dat alle 

ingeschreven lln. mee kunnen. Als begeleiding heeft men zeker 23 personen/leerkrachten 

nodig. 

14. Schoolrock-borden: deel van borden dient nog verwijderd te worden bij de mensen thuis. 

Info directie: dit is normaal voorzien ten laatste rond Hemelvaart. 

15. Update helpende handen: Proclamatie op 22 juni: hier zijn veel helpende handen gevraagd 

Helpende handen kunnen zich nog steeds melden via bestuur@ouderrita.be 

 

Deel 3. De directie aan het woord 

• Praktische toepassingen van onderwijs gekoppeld aan vaardigheden van de 21ste eeuw en 

praktische problemen: voorbeelden Nokia, Belorta, taaluitwisselingen 

- Er wordt een brug gelegd met het bedrijsleven, uitwisselingen vanuit 21e eeuwse 

vaardigheden: vb. Belorta: bezoek veiling, professor Evelien Smits (UA): gastcollege ivm 

kankeronderzoek, humane richting: infosessie door advocaat. 

- Er zijn veel individuele projecten, maar dit kan wel sterk verschillend zijn volgens de 

studierichting. 

- Is niet alleen meer gericht op 3e graad en het bedrijfsleven staat er ook meer voor open om 

jongere lln. te ontvangen.  

- Projecten worden voorgesteld aan ouders en externe jury. 

- Richting economie: talen kunnen ook geïntegreerd worden in het eindwerk.  

 



• Onderwijskwaliteit (actueel politiek thema) 

- Info werd gegeven over onderzoek naar de onderwijskwaliteit. SRC zorgt voor 

kwaliteitsbewaking van zijn onderwijs, neemt deel aan onderzoeken in dit kader (PISA) met 

nog extra onderzoek door de universiteit Leuven. 

- Cijfers onderzoek PISA 2015 dienen in juiste context bekeken te worden, maar we kunnen 

besluiten dat de kwaliteit van het onderwijs in SRC zeker niet achteruit gaat. (zie recente 

(alarmerende) persberichten over de kwaliteit van het onderwijs) 

- Vb. Begrijpend lezen en wiskunde : lln. van SRC presteren gemiddeld ongeveer even goed als 

andere lln. in Vlaanderen met dezelfde achtergrondkenmerken. 

- Nivellering van het onderwijs wordt door de overheid bepaald, maar SRC wil vb toch nog het 

onderscheid kunnen maken in richtingen met 4 of 5 uren wiskunde.  

 

• Discussienota evaluatiebeleid (deze visie zal volgend schooljaar met het schoolteam 

besproken worden en nadien wordt dit geïmplementeerd) 

Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering. 

 

We sluiten deze laatste vergadering van schooljaar 2018-2019 af met een kleine receptie.  


