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Verontschuldigd: Erwin Obourdin en Katleen Mennekens 

Deel 1. Ouderraad 

Welkomstwoordje van onze nieuwe voorzitster: De meeste ouders van de eerstejaars 

hebben de nieuwe voorzitster, Ingrid DeKeuster, al ontmoet op de info-avond in september. Dit 

schooljaar is er een bestuurswissel. We vragen aan de ouders en de directie het nodige begrip en tijd, 

het nieuwe bestuur is zijn weg nog wat aan het zoeken. 

Uitnodigingsbrief ouderraad: Deze 1e uitnodiging werd verstuurd via het digitale platform 

van de schooldirectie. Ouders meldden deze brief niet ontvangen te hebben of niet meer aan te 

kunnen geven in welke mate ze bij de ouderraad betrokken willen zijn. Ondanks dat zijn de cijfers van 

de inschrijvingen behoorlijk indrukwekkend. Op deze eerste OR werd ook nog een extra 

inschrijvingslijst rondgegeven en waren alvast meer dan 40 ouders aanwezig. 

Verloop van de vergaderingen:  aanvang 20 u : 1) punten van de ouderraad 

(goedkeuring/aanvulling vorige ouderraad)   2) punten/vragen van de ouders  3) punten van de 

directie. Rond 22 u ronden we af met  een drankje en een informele babbel met ouders en directie. 

Nieuw dit jaar is dat we werken rond thema’s die ons als ouders nauw aan het hart liggen. Daarom 

wordt aan ouders gevraagd te melden welke thema’s zij dit jaar prioriteit willen geven tijdens de 

ouderraad.  

Voorstelling bestuur van de ouderraad: Dit jaar start de OR grotendeels met een nieuw 

bestuur :  

• Voorzitster: Ingrid De Keuster (zoon in  het 4de) 

• Ondervoorzitster: An Verlinden (kinderen in 1ste en 2de) 

• Verslagnemers: Kim Geniets (dochter in het 2de) en Sara Plessers (zoon in het 2de) 

• Penningmeester: Brigitte Bussels (kind in het 2de) 

• Coördinatie activiteiten: Gert Mattheeusen (kinderen in 1ste en 5de) 

• Werkgroep verkeersveiligheid: Steven Bruyndonckx  (kind in het 3de) 

• Communicatie (website, mailings): Ilse Clymans (kind in het 5de) en Katrijn Siebens (kinderen 

in 3de en 5de) 

• Schoolraad: Wim Lenssens (kinderen in het 1ste  ,3de  en 5de  ), Frank Verbert ( kinderen in het 

4de en 6de) en Mark Van Gossum (kind in het 4de) 

Het bestuur van de ouderraad is te bereiken via bestuur@ouderrita.be. 

De website van de ouderraad: http://ouderrita.weebly.com. Hier kan men tevens het 

GDPR/privacybeleid terugvinden. 

Elke ouder van een kind in het Sint-Ritacollega is automatisch lid van de ouderraad. We vragen 5 

euro als zeer welkome gift. De ouderraad is een adviesorgaan voor de school, waar de mogelijkheid 

bestaat algemene vragen te stellen en diverse meningen kenbaar te maken. Het is geen organisatie 



die sponsoring organiseert voor de school (geen verkoop wafels, tombola), wel zijn helpende handen 

bij schoolactiviteiten altijd welkom. 

Deel 2. Punten/vragen van ouders 

Ivm persoonlijke vragen aangaande je kind maak je best een afspraak met de school of bevoegde 

contactpersoon. Op de ouderraad worden algemene zaken besproken die een grote groep kinderen 

en hun ouders aanbelangt.   

Er waren verscheidene ouders aanwezig voor de 1e maal, niet enkel van leerlingen van het eerste jaar  

maar ook van de andere jaren. 

1. De proclamatie eind van het schooljaar is schitterend verlopen, maar de 

geluidsinstallatie werkte niet optimaal waardoor veel verloren ging. Dit probleem deed 

zich ook voor tijdens de info-avond: de geluidskwaliteit was afhankelijk van je positie in 

de zaal. 

2. Vraag van een creatieve leerling uit het 4de :  kan de les P.O. niet creatiever en gelinkt 

worden aan een ander vak? Bijvoorbeeld: werken met een mindmap, tekeningen in 

functie van lessen, creatief en actief studeren. 

3. Opmerking van een ouder die al langer de ouderraad bijwoont: Vergadering zijn steeds 

interessant. 

4. Onthaaldag voor de eerstejaars was fantastisch georganiseerd, er was veel tijd om 

mekaar beter te leren kennen. Zeker blijven doen! 

5. Opmerking van een ouder, die tevens oud-leerling is en hier trots op is: het warme 

welkom  van de eerstejaars zeker blijven doen. 

6. Info-avond eerstejaars : film is fijn gedaan. 

7. Ouder die meldt dat kind dat voor het eerst buiten school tijdens middagpauze ging eten 

verrast was door de lange wachtrij aan de frituur. Leerlingen hebben intussen zelf dat 

wachtrij-probleem aangepakt. 

8. Vraag in verband met toewijzing van de lockers. Antw : elk kind heeft voorbije vrijdag of 

vandaag 24.9 een locker toegewezen gekregen. 

9. Ouder uit zijn bezorgdheid over het evaluatiesysteem voor het vak Nederlands: zal op 

deze manier niet veel kennis verloren gaan? 

10. Waarom zijn er geen speeltoestellen op de speelplaats voor de 2de graad? Antw: 

Leerlingen van de 2de graad zijn nog moeilijk tot bewegen te stimuleren, er is daardoor te 

weinig vraag naar die toestellen, vraag/advies leerlingenraad : niet nodig. 

11. Controle buitengaan tijdens middagpauze : Opmerking over gebrek aan controle op 

leerlingen die ongeoorloofd ’s middags naar buiten gaan. Medeleerlingen zouden voor 

mekaar die toegang ondertekenen in het agenda. Antw: Probleem is aangepakt en sedert 

dit schooljaar onder controle. Er is meer toezicht, 11h50 prefect aan de poort. Een 

éénmalige vrijgeleide wordt nog door de vingers gezien, vermits ouders ook wel eens 

vergeten hun toestemming formeel te geven. Buiten tijdens midddagpauze valt onder 

verantwoordelijkheid van de ouders, leerlingen moeten om 13h10 terug aanwezig zijn. 

12. Opmerking in verband  met verkeersveiligheid: kinderen dragen zelden een fietshelm. 



Antw: zie standpunt school bij FAQ op www.ouderrita.weebly.com. Er wordt een stijging 

van het fietshelmgebruik vastgesteld. Het gebruik van fluohesjes en dergelijke wordt 

gestimuleerd via de succesvolle fluo-actie van de school na de herfstvakantie. 

Thema komt later uitgebreid aan bod. 

13. Opmerking in verband met GSMgebruik: deze school geeft veel vrijheid in het gebruik 

ervan. Is dit wel gezond? Antw: groter GSM-gebruik op de speelplaats is een typisch 

fenomeen bij de eerstejaars en daalt met de jaren. School verbiedt niet, maar 

sensibiliseert door andere activiteiten aan te bieden aan kinderen die hun GSM minder 

willen gebruiken: twister, lego, buiten wandelen onder begeleiding en de rust opzoeken. 

Er is een ploeg leerkrachten die hiervoor een traject uitstippelt. De school beschouwt het 

eerder als haar taak kinderen met digitale toepassingen te leren omgaan, in een 

samenleving waar die alomtegenwoordig zijn, dan om het gebruik te verbieden. 

Leerlingen (vooral 1e jaar) gebruiken hun GSM ook om contact te leggen met mekaar (via 

WhatsApp) en samen te spelen (‘gamen’). 

14. Opmerking in verband met de kosten van het GSM-gebruik op school via Free Wifi. 

Wordt het netwerk niet te traag, waardoor kinderen veel 4G moeten gebruiken? Antw: 

De school beschikt over een sterk netwerk, met voldoende wifi-versterkers om een vlot 

internetverkeer mogelijk te maken. 

15. Opmerking over de communicatie in verband met de start van de school: de eerstejaars 

krijgen veel info, maar vanaf het tweede jaar valt die plots weg, wat leerlingen en ouders 

onzeker maakt.  

16. Opmerking over ELO: moeilijke tool, voor de ouders, maar ook voor de leerlingen. Antw : 

Er is een stappenplan op ELO aanwezig, dat inderdaad voor verbetering vatbaar is. ELO is 

uitsluitend bedoeld voor de leerlingen, die verder hun ouders kunnen op de hoogte 

houden. 

17. Vraag naar het drugsbeleid van de school. Antw: Er is zeker een drugsbeleid aanwezig, 

maar wordt hier omgaan met risicovolle gewoontes genoemd, gamen en GSM- gebruik 

vallen hier ook onder. 

 

Deel 3. Directie 

Voorstelling van de schooldirectie: 

• Algemeen directeur Luc Vercammen 

• Directeur graad I Wim Vereecke 

• Directeur graad II Gonda Van Dijck 

• Directeur graad III Liesbeth Bresseleers 

 

Organigram Sint-Ritacollege: toelichting van Luc Vercammen: Het college telt 1606 

leerlingen en 180 personeelsleden. De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad. Omdat 

het college een onafhankelijke school is , is de expertise van de ‘eigen’ ouders belangrijk. 

Prioriteitenplan 2018-2019: de directie licht toe: 



1. Zorgbeleid personeel: de kracht van de leerkrachten is belangrijk: hun welbevinden 

draagt hiertoe sterk bij en wordt opgevolgd.  

2. Zorgbeleid leerlingen: Weerbaarheid: Is één van de elementen uit het prioriteitenplan. 

De school wil dit jaar aandacht besteden aan weerbaarheid, omgaan met stress, 

drempels leren overwinnen, neen durven zeggen, … Ook het verstandig leren omgaan 

met risicovol gedrag valt onder weerbaarheid. Uit de jaarlijkse VAD-enquête blijkt dat 

het alcohol gebruik van onze leerlingen zorgwekkend is. Het blijkt ook dat er ook alcohol 

gedronken wordt  tijdens de middagpauze. 

Op de pedagogische studiedag van 1 oktober krijgen de leerkrachten bijscholing over 

weerbaarheid. Er is die dag ook aandacht voor weerbaarheid van het personeel.  

3. Onderwijsinnovatie: Eindtermen graad I: nieuwe eindtermen vanaf 1.9.2019, meer info 

volgende ouderraden. 

4. Onderwijsinnovatie: Sportwetenschappen graad III: in aanvraag, wachtend op 

goedkeuring 

5. Algemene info: Infrastructuurwerken:  Een grote school als het college vereist vrijwel 

altijd renovaties/infrastructuurwerken. Vertraging werken speelplaats: De werken aan 

de speelplaats van graad III blijken omvangrijker dan gepland. De riolering, die onder de 

speelplaats ligt, was aan vervanging toe. De harde kleigrond vertraagt de werken.  De 

werken leggen ook beslag op een deel van de speelplaats van graad II. Over 2 à 3 weken 

zou alles klaar moeten zijn. De zesdejaars genieten ondertussen van de rust en de ruimte 

van de stille kloostertuin. De nieuwe fietsenstalling van de eerste graad krijgt in oktober 

haar overkapping. Er werd nog een 4e biocentrale gebouwd om afvalwater gezuiverd in 

de Mandoerse beek te lozen. 

6. Info extra klassenraden met aandacht voor buitenlandse leerlingen en zieke leerlingen 

of leerlingen met een beperking.  Naast de gewone klassenraden zijn er ook 

klassenraden over de buitenlandse leerlingen, de zieke leerlingen en de leerlingen met 

een beperking. Buitenlandse kinderen worden na een observatieperiode van 2 weken 

geëvalueerd op een toelatingsklasseraad. De beperkte kennis van het Nederlands bij 

deze leerlingen is onder andere een thema. Voor zieke leerlingen en leerlingen met een 

beperking wordt altijd gezocht naar een evenwicht tussen de nodige rust en zorg 

enerzijds en mogelijke hiaten in kennis en vaardigheden naar de toekomst anderzijds. Dit 

zijn intensieve klassenraden, maar er is gelukkig veel welwillendheid bij de leerkrachten 

om dit zorgvuldig te doen. 

7. Info seminarie intergenerationele vraagstukken. In de derde graad kiezen de vijfdejaars 

2 lesuren seminarie. Op vraag van Annelies Melis werd dit nieuw seminarie opgestart. Er 

is een belevingsdeel, waarbij de leerlingen tijd doorbrengen met de bejaarde bewoners 

van WZC De Hazelaar. In het onderzoeksgedeelte worden deze ervaringen getoetst aan 

wetenschappelijke studies.  

 

Volgende vergadering Ouderraad 15/10/2018 


