
Vergadering Ouderraad 28/01/2019 

Welkom / Verontschuldigd: Gert Fimmers, Wim Lenssens & Suzanne Kempenaers, Katrijn Siebens, 

Steven Bruyndonckx 

Deel 1. Ouderraad (OR) 

Verslag 19/11/2018: Goedgekeurd. 

Opm: Er wordt wel nog voor een terugkoppeling gezorgd ivm vraag vorige OR ivm de taak in het 4de 

jaar voor Nederlands, het voorlezen in een kleuterschool van een (niet) genderneutraal verhaal. 

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar!  

UPDATE 2 thema OR: Verkeersveiligheid: interactieve info directie en OR 

De telling van de fluo-hesjes en helmen wordt in 2019 hernomen, misschien nog vóór de volgende 

OR? 

Een bedanking vanwege de school voor de sponsoring van de hesjes voor het eerste jaar wordt 

opgenomen door de directie.  

De hesjes worden gedragen, er is veel fluo te zien op de speelplaats van de 1e graad. 

Het ontwerpen van een bedrukking voor een fietshelm wordt uitgewerkt als een opdracht tijden PO, 

volgend schooljaar. Leerlingen kunnen dan tijdens de middag aan het ontwerp werken. 

De school zelf zal ook tellingen houden, tellingen in klassen, ook de fietslichten 1e graad (week 28/1) 

worden gecontroleerd. Verder staat er een ludieke actie op de planning. 

2de en 3de graad: Leerlingen (witte raven) die de fietsveiligheid in ere houden, verdienen misschien 

ook een beloning. Reactie van de school: opletten met een gepaste beloning, die niet ongewild als 

straf mag ervaren worden. Misschien kunnen leerlingen best persoonlijk aangesproken worden. 

Tijdens de proclamatie zijn er leerlingen die een erkenning krijgen voor een speciale verdienste, op 

deze manier kan men hen ook belonen en de verkeersveiligheid kan ook op die manier extra 

aandacht krijgen. 

De hoop is dat de bewustwording en acties in de 1e graad zullen doorgroeien met de leerlingen zelf 

naar de volgende graden. 

Nieuw thema OR: Smartphone en internet op school, sociale en gezondheidseffecten 

• Gezondheidseffect van GSM en WIFI-gebruik op school 

Naast de sociale effecten van GSM-gebruik, wil een ouder ons attent maken op mogelijke nefaste 

effecten van de elektromagnetische straling van WIFI. WIFI-straling zou, volgens sommige 

wetenschappelijke onderzoeken, een negatief effect hebben op de neuronale connecties in onze 

hersenen (die bij onze jongeren nog niet volgroeid zijn). Dit zou op korte termijn 

concentratieproblemen kunnen veroorzaken. Lange termijneffecten zijn nog niet gekend. 

Onderzoeksresultaten zouden door lobbygroepen (telecom,...) geboycot worden. De Belgische 

overheid zou op die manier onder druk gezet worden niet naar die onderzoeksresultaten te 

handelen, waar dit in andere landen wel gebeurt. België hanteert industrienormen, terwijl 

bouwnormen lager liggen. Op die manier zou een schijn van veilig gebruik worden gewekt. 

Reactie van ouders en school: Voor sommige kinderen kan GSM gebruik tot meer sociale interactie 

leiden, anderen ergeren zich dan weer aan het teveel GSM gebruik. 



Er zijn scholen in België en vb ook algemeen in Frankrijk waar het gebruik van GSM’s verboden 

wordt. 

Mogelijke gevolgen volgens studies : hartritmestoornissen, op lange termijn: tumoren, lekken in 

hersenbarrières = reuma in de hersenen, dementie. 

Welke bewijzen zijn er hiervan? In dergelijk onderzoek is er vaak een contaminatie van meerdere 

mogelijke oorzakelijke factoren om een fenomeen te verklaren. Onderzoeken spreken mekaar ook 

vaak tegen. Concentratieverlies kan door meerdere factoren ontstaan, die in één onderzoek moeilijk 

van mekaar te onderscheiden zijn. Dit geldt ook voor vermeende effecten zoals leerstoornissen en 

ADHD. 

WIFI-straling is overal aanwezig, net als luchtvervuiling, en kan niet vermeden worden door het op 

één plaats uit te schakelen. Stralingsvrije omgevingen bestaan niet. 

Leerlingen van St. Rita hebben allemaal een smartphone.  

De school moet WIFI-dekking garanderen, om aan de normen van hedendaags onderwijs 

(computervaardigheden) te voldoen. Vraag van de ouders: gaat het om WIFI-dekking of internet-

dekking? 

Is het mogelijk om bepaalde delen van de school WIFI-luw te maken? Bijvoorbeeld de refter of de 

studiezaal? Ook in de studiezaal wordt het internet gebruikt om te studeren of groepswerken te 

maken. 

Het gaat hier om een complex samenlevingsgegeven, waarbij het op dit moment nog moeilijk in te 

schatten is wat precies de voor- en nadelen zijn. We moeten met zijn allen alert blijven gezond om te 

gaan met deze complexiteit. Een richtlijn die hierbij kan gevolgd worden is het alara-principe: as low 

as reasonably possible. We moeten blijven nadenken over het evenwicht tussen onze bezorgdheid 

over de gezondheid van de leerlingen en de doelstellingen van modern onderwijs. 

• Info directie : Gebruik van smartphone in eerste graad 

De eerste graad heeft 5 lesuren gedebatteerd over het gebruik van smartphone op school. Leerlingen 

hebben zakelijke teksten hierover besproken, luisteroefeningen gekregen en een enquête over hun 

gebruik ingevuld. Dit leidde tot een debat met meerdere stellingen. De doelstelling was dat 

leerlingen leren nadenken over hun persoonlijke GSM-gebruik. 

Enkele resultaten uit het debat: Leerlingen uit de eerste graad vinden het onrechtvaardig dat zij hun 

smartphones niet mogen gebruiken in de studiezaal, maar vinden wél dat er beperkingen mogen 

worden opgelegd. Deze grenzen moeten dan wel duidelijk worden aangegeven. Zij vragen in ruil voor 

beperkter GSM-gebruik een groter aanbod aan vervangende activiteiten. 

Dit project kan als positief geëvalueerd worden. 

De resultaten van het leerlingendebat worden besproken op de klassenraden, de leerlingenraad en 

de scholenraad. Hier kan eventueel werk gemaakt worden van een wijziging van het 

schoolreglement. 

Opmerkingen: Ouders: Misschien meer werk maken van sport op school. Er zijn leerlingen die klagen 

over het veelvuldig GSM-gebruik, dat echt sociaal contact in de weg staat. School: Uit de enquête 

bleek ook dat 60 % van de leerlingen dit inderdaad soms vervelend vindt. Ouder: Leerlingen zeggen 

ook dat beperkingen van GSM-gebruik thuis maken dat ze op school meer op hun GSM zitten. 

Ouders en school: Ouders zelf hebben ook een belangrijke rol in de opvoeding van het GSM-gebruik. 



• Besluit 

Er is veel bezorgdheid over de sociale en gezondheidseffecten van GSM en WIFI-straling. De school 

moet WIFI-dekking garanderen, om aan de normen van hedendaags onderwijs 

(computervaardigheden) te voldoen. Vandaar de vraag aan de directie om dit verder op te volgen en 

verder te werken aan sensibilisering van de leerlingen. 

Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

1. Herhaling: Leerlingen blijven melden dat veel groepswerk thuis wordt afgewerkt (1e graad). 

2. Vraag ivm problemen met busvervoer halte St Rita: Er zijn momenteel capaciteitsproblemen bij 

De Lijn, waardoor niet alle leerlingen mee kunnen met de eerste bus, lang moeten wachten op de 

volgende en deze ook nog volzet kan zijn. Nota van de verslaggevers: Dit kan gemeld worden via deze 

link: https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst/, hier kan je specifiek aanduiden dat het om een 

overbezettingsprobleem gaat. Het is belangrijk dat elke ouder die problemen ervaart dit ook TELKENS 

doet. Wordt de melding niet opgevolgd kan men zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst: 

http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/index.html Antw.directie: Heeft probleem zelf ook al 

aangekaart. Blijkbaar wordt er bij De Lijn gekeken naar het aantal keer er getikt wordt met een 

lijnkaart. De abonnementsgebruiker worden zo niet in rekening gebracht. 

3. Activiteiten 

− 22 februari 2019: Free Podium – Er worden 10 ouders gezocht om te komen helpen. 

− 16 en 17 maart 2019: Opendeurdagen – We zoeken 16 mensen om bezoekers te ontvangen. 

Geïnteresseerden mogen zich melden via bestuur@ouderrita.be. 

4. Vraag ivm Bezorgdheid werkdruk van de leercoach: 1 persoon heeft 80 leerlingen te begeleiden. 

Hoe wordt dit in goede banen geleid? 

Antwoord school: Dit is inderdaad een prangend probleem. Het begeleidingstraject is drievoudig. 

Men reikt handvaten aan aan de leerlingen, ook met hulp van de ouders. Leerlingen worden 

algemeen opgevolgd – er wordt met groepssessies gewerkt – slechts een beperkte groep wordt zeer 

intensief gevolgd. De leercoach wordt bijgestaan door vakleerkrachten en klastitularissen. Er is 

vakremediëring. Het werk vraagt inderdaad veel planning en doorzettingsvermogen. Eén leercoach 

staat gelijk aan 40 leerkrachturen. De aanwerving van een extra leercoach gaat ten koste van die 

uren en zou betekenen dat de klassen groter worden. St Rita kiest voor brede basiszorg, door onder 

andere de klassen klein te houden.  

Deel 3. De directie aan het woord 

1. Hervorming graad I, lesurentabel 

Na veel werk en voorbereiding is de nieuwe lesurentabel voor de eerste graad klaar en zal op de 

scholenbeurzen worden voorgesteld. St Rita kiest voor een uurrooster dat aansluit op de 

doorstromingsrichtingen. Dit uurrooster start volgend schooljaar in het eerste jaar. Voor de reeds 

aanwezige jaren verandert er niets. 

Wat is nieuw? 

− Het vak ‘Mens en Samenleving’, met nadruk op financieel-economische aspecten. 



− Frans en Nederlands krijgen een uur meer dan de overheid voorziet om te differentiëren 

volgens nood: meer uitdaging, of meer ondersteuning. Extra focus op vaardigheden in kleine 

groepen. 

− Dit geldt ook voor wiskunde in het tweede jaar: één uur extra differentiatie voor alle jaren 

− Het vak Informatica legt in het eerste jaar een degelijke basis. 

Vraag van ouder: Betekent dit grotere verschillen tussen de scholen in de omgeving? Er zijn 

inderdaad verschillen: zo heeft deze school bewust geen STEM-richting, en blijft de gelijkwaardigheid 

tussen klassieke en moderne richtingen bewaard. 

2. Inschrijvingen eerste jaar 2019 via een Centraal AanmeldingsRegister (CAR) 

Vanaf 2019 zullen nieuwe ouders niet meer moeten kamperen voor een plaats in deze school. De 

scholen groep St Rita, St Jozef, VTI Kontich, en Regina Pacis werken met een CAR. Tussen 18 maart en 

21 april moeten alle ouders (ook zij die een jongere broer of zus van leerlingen op St Rita willen 

inschrijven) en leerkrachten die hun kind willen inschrijven, zich aanmelden. Bij aanmelding moet 

men ook zijn voorkeur aanduiden. Kinderen van leerkrachten en broer of zus van kinderen die reeds 

school volgen op St Rita krijgen voorrang en worden via de school tijdig van dit nieuwe systeem op 

de hoogte gebracht.  

Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, beslist het computersysteem op volledig 

toevallige wijze welk kind effectief wordt toegewezen aan de school van zijn keuze. Dit lost het 

kampeerprobleem op, geeft ouders die geen mogelijkheid hadden om te kamperen meer kansen, 

maar ontneemt deels ook de controle over de eigen keuze: Bij meer vraag dan aanbod beslist vanaf 

nu het lot. Ouders kunnen zich in meerdere scholengroepen aanmelden. Verwacht wordt dat nog 

meer ouders zich zullen aanmelden voor St Rita. De school merkt nog op dat het capaciteitsprobleem 

vertekend is. Ouders melden al jaren hun kinderen op meerdere scholen aan en kiezen pas later voor 

definitieve inschrijving. Leerlingen op de wachtlijst geraken meestal wel ingeschreven. Vorig jaar 

hebben maar 11 leerlingen zich niet definitief kunnen inschrijven. 

3. Klimaatactie leeft 

Leerlingen van St Rita zijn enthousiast over de klimaatacties in Brussel. Aanvankelijk gingen leerlingen 

uit de derde graad, maar er is nu ook een aangroei uit lagere jaren. Cijfers : 1e Do: 125 lln 3e graad, 2e 

Do: minder, maar volgens ploegensysteem en ook lagere graden. De school communiceerde via een 

brief aan de ouders al de voorwaarden: toestemming van de ouders + vervoerbewijs. Op deze manier 

krijgt een klimaatspijbelaar wel een spijbelcode, 1 voor elke halve dag, maar krijgt hij of zij geen 

sanctie. Vanaf 5 spijbelcodes moet de school een begeleiding opstarten. Spijbelen mag, volgens de 

leerlingen, ook wel wat pijn doen. Toetsen moeten worden ingehaald, leerlingen kiezen ervoor in 

ploegen te spijbelen, zodat niet één groep alle lessen moet missen. Binnenkort is er in het 6de jaar 

een toetsenweek en het is nog de vraag hoe dit kan aangepakt worden (afwezigheid enkel met 

doktersattest). Eventueel kan aan het 5e jaar gevraagd worden om die week het spijbelen over te 

nemen. 

St Rita ondersteunt deze actie, omdat ze ook een belangrijke opvoedkundige waarde heeft: 

leerlingen leren voor iets te gaan, leerlingen leren zich al doende een opinie vormen, er worden 

echte debatten gevoerd. Leren doe je niet alleen in de klas. 

Opm. ouder: 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. 

4. Info avond leerlingenbegeleiding, leren leren in 1ste, 3de en 6de jaar 



De info avonden kunnen rekenen op een positieve reactie van de ouders.  

In het 5de wordt geen infoavond voorzien, al ontvangt de school daar vragen over van ouders. Vaak 

van ouders wiens kind tegen het advies van de school hun verdere studiekeuze hebben gemaakt. 

Deze ouders krijgen indien er problemen zijn, wel een uitnodiging voor een gesprek. Maar misschien 

is een algemeen info-moment voor iedereen aangewezen. 

In het 6de jaar wordt in januari een info-moment voor de ouders georganiseerd gericht op het hoger 

onderwijs. Misschien kan dit vervroegd worden naar het begin van het schooljaar? Reactie van de 

ouders: Veel info kan ook digitaal verspreid worden. Presentaties kunnen ook zo beschikbaar worden 

gemaakt. Elke ouder leert de studiemethode en/of problemen van zijn kind kennen op een ander 

moment, en heeft nood aan deze info op een ander ogenblik.  

 5. Terugblik proefwerken, rapporten, remediëringstrajecten 

Hier werd niet meer dieper op ingegaan in het kader van het beperkte tijdsbestek. Zie wel hierboven 

in Deel 2: Vragen van ouders, het vierde punt ivm begeleidingscoach. 

6. Tenslotte nog een verwijzing naar de info-avond maandag 4 februari 2019: Alcohol, 

gamen en andere drugs ... en opvoeden 

 

Volgende vergadering van de Ouderraad: 18 februari 2019 

Volgende data: 

• maandag 29 april 2019 

• maandag 20 mei 2019 

 


