
 

 

Vergadering Ouderraad 29/04/2019 

 

Verontschuldigd: Alex Van Landewyck, Frank Verspagen, Steven Bruyndonckx, Wim en Suzanne 

Lenssens, Heidi Martens, Frank Verelst, Mark Van Gossum 

Deel 1. Ouderraad (OR) 

Verslag 18/02/2019: Goedgekeurd. 

Naamkaartjes: ontbreken als Mark Van Gossum  afwezig is. We bekijken hoe we dit kunnen 

oplossen. 

Coördinator activiteiten aan het woord 

 Op 29/04 nam het SRC afscheid van hun pedagogisch directeur. Gerd Cornelissen werd nav 

haar pensionering feestelijk uitgewuifd. Leden van de OR hielpen een handje bij de receptie. Gert 

doet nog een oproep voor 2 activiteiten: 

1. Galabal voor de laatstejaars in San Marco Village op 24 mei 

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

Helpende handen krijgen hiervoor nog een mail, nieuwe helpende handen mogen zich melden via 

bestuur@ouderrita.be. 

Updates vanuit vorige vergaderingen: 

1. Klimaatacties 1ste jaar: Leerlingen van het eerste jaar voeren elke donderdagmiddag actie 

aan de school onder de vorm van een klimaatketting. Klimaatambassadeurs (2 leerlingen per 

klas) informeerden hun klas over de wetenschappelijk achtergrond bij de actuele 

klimaatdiscussies. 

2. Het genderneutraal verhaal (vraag van een ouder tijdens één van de vorige vergaderingen): 

Door de opbouw van de les moest geleidelijk duidelijk worden dat het thema 

‘genderneutraliteit’ centraal stond. Leerlingen hadden echter al vooruitgewerkt, waardoor ze 

op hun stappen moesten terugkeren. Dit leidt tot frustraties bij de snelle werkers. 

3. De digitale invulformulieren via mail: werden intussen aangepast, maar voor broers/zussen 

moeten ze nog steeds dubbel ingevuld worden. Als er maar één wordt ingevuld, wordt een 

herinnering verstuurd, maar die mag genegeerd worden. 

4. Update over gsm gebruik op school - het sociale gebeuren en de gezondheidseffecten: Er 

werd een werkgroep opgestart, waar ook de ICT-coördinator van SRC aan deelneemt. Info 

vanuit de ouders: er bestaat een Nederlands bedrijf dat meetapparatuur verhuurt, evenals 

eco-routers, met minder stralingshinder. Info van ouder die werkt bij Proximus : ook 

Proximus kan hierin ondersteuning bieden. 

Zowel sociale als gezondheidseffecten moeten samen bekeken worden. Terugkoppeling 

vanuit de werkgroep op volgende OR. 

5. Terugkoppeling communicatie bij groepswerken: Leren werken in groep is nodig, maar niet 

eenvoudig. Leerlingen kunnen hun groepswerk in school maken, maar kiezen er soms zelf 

voor deze thuis, individueel te maken. Er zijn nochtans satellietklassen waar rustig in groep 



kan worden gewerkt. Groepswerk is een groeiproces, waarbij leerlingen hun eigen rol leren 

kennen. Sommige lln trekken alle verantwoordelijkheid en werk naar zich toe, anderen laten 

dit dan weer gemakkelijk los. Er zijn ongetwijfeld vergelijkingen te maken met onze eigen 

werkervaringen. Groepswerk aanleren vereist een bepaalde didactiek, die niet alle 

leerkrachten even goed beheersen. Leerlingen weten wat de vereisten en spelregels zijn.  

Eerste bespreking mogelijk topic info-avond voor ouders volgend schooljaar  

Pascale Bruynseels van Be(e) positive, stelt haar workshop “Pubers zijn leuk” voor. Een 

inspiratieavond, die interactief kan zijn, pubergedrag probeert te verklaren en normaliserend 

is.  Deze workshop is bedoeld voor ongeveer 25 personen en duurt 1.5 tot 2 uur. De 

workshop kan gegeven in aansluiting van de info-avond rond risicovolgedrag, maar kan hier 

ook los van staan. Voor een groter publiek kan de workshop ook minder interactief als lezing 

gegeven worden. Er kan worden opgesplitst per graad of in één geheel gegeven worden, 

gezien ouders ook vaak toekomstgericht vragen hebben. We kunnen ouders naar hun 

interesse peilen via een enquête of ons baseren op de vele vragen die de schooldirectie 

reeds rond dit thema krijgt. Dit voorstel vraagt nog verdere uitwerking en voorbereiding met 

de directie en OR. 

Deel 2. Meldingen en vragen van ouders 

1. Verkeersveiligheid: De Ouderraad is dringend op zoek naar een extra ouder die het thema 

Verkeersveiligheid mee wil behartigen.  

2. Sociale dagen (5de jaars): Leerlingen melden dat op de toegewezen werkplek weinig geweten 

lijkt te zijn over doel en functie van hun aanwezigheid. Antwoord van de directie: Dit heeft te 

maken met gebrek aan communicatie tussen contactpersoon van de instelling, waar SRC alle 

communicatie mee voert) en de werknemers (oa diensthoofd van een afdeling) op de 

werkvloer. Reactie OR: best leerlingen op de hoogte brengen van dit fenomeen. 

3. Romereis: leerlingen melden dat er een ongeval is gebeurd. Antwoord van de directie: Dit 

ongeval heeft zowel op leerlingen als begeleidende leerkrachten een diepe indruk nagelaten. 

Iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten,  is goed opgevangen, maar dit laat uiteraard nog 

sporen na. Dit voorval leert ons niet te snel te oordelen en wijst ons op de grote 

verantwoordelijkheid van begeleidende leerkrachten. Het is voor leerkrachten niet 

gemakkelijk blijvende bereidheid op te brengen om deze activiteiten te begeleiden. In de 

loop der jaren is het SRC meer aandacht gaan besteden aan de haalbaarheid van uitstappen 

met grote groepen leerlingen, zodat zij deze activiteiten ook de komende jaren kunnen 

blijven aanbieden. Het ongeval heeft ertoe geleid dat een deel van het programma licht 

moest worden gewijzigd. 

4. Via de leerlingen komt er feedback dat L.O. leerkrachten zouden klagen over een gebrek aan 

materiaal in de nieuwe sporthal. Antwoord van de directie: er werd onlangs een investering 

gedaan van 20.000. Verdere investeringen zullen volgen. 

Deel 3. De directie aan het woord 

Studiekeuzebegeleiding 6de jaar: een overzicht van alle stappen 

- 5de jaars volgen studiekeuzelessen, 6de jaars kiezen keuzevakken in functie van hun keuze 

voor het hoger onderwijs 

- Keuzevakken kunnen een verdieping zijn van een vak, of een introductie zijn in een tot nu toe 

niet gevolgd vak 



- Met behulp van de Onderwijskiezer 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/online_vragenlijsten.php, en Columbus 

https://columbus.onderwijskiezer.be/ , kunnen leerlingen hun keuzeproces in kaart brengen. 

Het gaat hier niet alleen om het inhoudelijk keuzeproces, maar er wordt ook gepeild naar het 

soort student je bent. 

- In het 6de jaar worden leerlingen via langlopende taken en het flexibel toetsensysteem 

gestimuleerd tot zelfstandig organiseren en plannen. Moesten ze hierbij op problemen 

botsen, is er begeleiding aanwezig. Zie voor een uitgebreid overzicht: 

https://www.ritacollege.be/flexibel-taken-en-toetsen-beleid 

- De 6de jaars krijgen uitleg bij het hoger onderwijssysteem en bij het ingangsexamen 

geneeskunde. Er zijn ook extra lessen wetenschappen ter voorbereiding van het 

ingangsexamen. 

- De 6de jaars kunnen hun studiekeuzedossier online invullen, na de leerlingenbespreking volgt 

er een advies van de klassenraad. 

- Leerlingen gaan naar onderwijs- en beroepenbeurzen. 

- Het eindexamen verloopt grotendeels mondeling, omdat dit ook in het hoger onderwijs zo is. 

Belichting van het keuzeproces in 2 en 4 

- In het 4de jaar betekent het keuzeproces dat leerlingen achterhalen waar ze goed in zijn, 

maar ook waar ze minder goed in zijn. Ouders wordt gevraagd dit keuzeproces mee op te 

volgen. Zelfreflectie is moeilijk en betekent een zekere druk op de leerlingen. Soms hebben 

zij ambities die niet realistisch zijn. 

- Goed kiezen in het 4de jaar is belangrijk omdat in de derde graad in 5 en 6 dezelfde richting 

moet gevolgd worden. 

- In het 4de jaar is het vak wiskunde een discriminerend vak voor de 6 uur wiskunde in de derde 

graad. 

- Daar waar in het 3de jaar nog ruimte is voor verandering en groei, zal in het 4de jaar sneller 

worden gereageerd bij mindere scores. 

- Er wordt in het 4de jaar gepeild naar leervaardigheden, leercompetenties, en krijgen 

leerlingen info over de studierichtingen in de derde graad. Voor de paasvakantie krijgen 

leerlingen en ouders een voorlopig advies op basis van het kerstrapport en het dagelijks werk 

van de 2de semester. 

- In het 2de jaar verloopt het studiekeuzeproces gelijk met dat van het4de. Na de 

krokusvakantie stellen de leerlingen hun leerprofiel op (wat kan ik goed?, hoe plan ik?), ze 

krijgen info over de studierichtingen, ze krijgen inzicht in hoe zij keuzes maken. 

- Voor de paasvakantie volgt er een voorlopig advies naar de 2de graad. 

- Ouders krijgen dezelfde info over de studierichtingen en kunnen aansluitend een gesprek 

aangaan met de klastitularis. Dit gebeurt weinig, waarschijnlijk omdat voor de ouders de info 

meestal wel duidelijk genoeg is. 

- Voor de leerlingen uit de 1ste Latijnse is er een kennismaking met het Grieks, omdat dit een 

optie is in het 2de jaar. 

Resultaten van infodagen, aanmeldingen en (eerste) inschrijvingen, evaluatie van de digitale 

procedure 

Op de infodagen kwamen 599 bezoekers, waarvan 291 leerlingen uit het 6de leerjaar en 291 uit het 

vijfde. Het aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar stijgt elk jaar. 



Resultaat van het online aanmeldingssysteem: Er waren 2 mogelijk uitkomsten: of wel kreeg je ticket 

voor de school van je eerste keuze, of wel voor je tweede of derde keuze, en kwam je op de 

wachtlijst voor je eerste keuze terecht. 

Voor de 330 beschikbare plaatsen waren er 366 die SRC als eerste keuze opgaven. 105 mensen 

kwamen uit de voorrangsgroep: kinderen van leerkrachten, broers/zussen en indicatorleerlingen. 

Vermoedelijk zal de helft van de mensen op de wachtlijst nog in deze school terecht kunnen. 179 

leerlingen zijn intussen effectief ingeschreven. Mensen beginnen hun aanmelding ook al te 

annuleren. Op 21 mei stopt de inschrijvingsperiode en worden de wachtlijsten afgewerkt. 

20% leerlingen komt uit Kontich, 16% uit Aartselaar, 48 leerlingen komt uit Rumst-Reet, 19 uit 

Schelle, uitzonderlijk zijn de 22 leerlingen uit Antwerpen en 20 uit Boom. In vergelijking met vorige 

jaren is dit een normaal verloop. Vaak komt de vraag terug: wordt er geen rekening gehouden met 

woonplaats. Dit mag wettelijk niet, gezien er niet in elke gemeente middelbaar onderwijs 

aangeboden wordt. Veel mensen uit de omliggende gemeentes moeten zich dus richten op Kontich. 

Vraag vanuit de ouders: Hoe vlot lukken inschrijvingen in hogere jaren? Antwoord van de directie: 

ook voor zij-instromers is weinig ruimte. We moeten ook rekening houden met stromen binnen de 

school, bijvoorbeeld leerlingen die na 1 jaar Latijnse naar de Moderne gaan.  

Meer info over het inschrijvingssysteem op : https://sgkso-kontich-hove.aanmelden.in/informatie 

 

 

Uitgestelde agendapunten: 

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

praktische problemen: voorbeelden Nokia, Belorta, taaluitwisselingen 

• Onderwijskwaliteit (actueel politiek thema) 

 

Volgende en laatste vergadering van het schooljaar: maandag 20 mei 2019 

 


