
 

Verslag ouderraad 10 Sep 18 
 

 

1. Goedkeuring verslag 04 Jun 18 

Het verslag van 04 Jun 18 wordt goedgekeurd. 

 

2. Woordje van de voorzitter 

Een lid heeft verleden week aangegeven dat de combinatie ouderraad-

professionele bezigheden niet meer kan gecombineerd worden. Ze wil nog 

graag komen helpen bij de activiteiten. 

Het ledental daalt dus tot ZES. 

 

3. Infoavond 20 Sep 18 

De infoavond voor de eerstejaars gaat door op donderdag 20 september om 

1900 Hr. Tijdens deze infoavond zal de voorzitter een woordje uitleg geven aan 

alle ouders van de eerstejaars tijdens de gezamenlijke uitleg in de turnzaal. 

De ouderraad zal eveneens een handje toesteken tijdens de receptie. 

 

4. Reflectorspaken 

Na het succes van verleden jaar, stellen we voor om dit jaarlijks aan de 

eerstejaars en de nieuwe lln. uit te delen. 

5000 stuks werden opnieuw besteld bij www.veiliginhetverkeer.be . 

De voltallige ouderraad en directie gaat akkoord om deze te bestellen. Er 

wordt bekeken of ze weer uitgedeeld kunnen worden bij de jaarlijkse 

fietsencontrole door de politie. De leerkrachten van sport en techniek helpen 

de lln. om ze op hun fiets te monteren. Er wordt nog overlegd of we eventueel 

op de dag van de leerkracht (5 oktober) ook reflectoren zullen uitdelen. 

Indien de directie een andere attentie wil geven, dan kunnen de 

spaakreflectoren ook uitgedeeld worden aan de leerkrachten die met de 

fiets naar school komen. 

 

5.  Meetresultaten fijnstofmeting 

Verleden jaar werden de resultaten doorgestuurd van de fijnstofmeting die 

gebeurd is tijdens de laatste maanden van het vorig schooljaar.  

Deze resultaten zijn weinig bemoedigend. We vragen ons af wat er met de 

resultaten gebeurt, of eventueel de gemeente op de hoogte wordt gesteld 

en of er nog andere scholen hebben deelgenomen. Een concreet antwoord 

kan door de directie niet gegeven worden. Het wordt meegenomen en 

besproken op de schoolraad. 

Wat er wel geweten is dat de 2de jaars van STEM een groene wand gaan 

installeren in de school. Ze zullen onderzoek doen naar planten, de hoe en 

wat er nodig is om ze optimaal te laten groeien. Wordt vervolgd! 

 

http://www.veiliginhetverkeer.be/


6. Herkenbaarheid van de leden ouderraad: 
Als deel van de communicatie en om de leden van de ouderraad herkenbaar 

te maken tijdens onze activiteiten, stellen we voor om T-shirts aan te kopen. Het 

logo van de school en het woord ouderraad zullen op de voorzijde gedrukt 

worden. 

 

7. Communicatie 

We hebben gesproken over betere communicatie van de ouderraad richting 

van de ouders. De voorzitter stelde voor om de tweede helft van augustus met 

een beperkt aantal deelnemers hierover te praten. Er werd een mail 

rondgestuurd om deel te nemen aan dit gesprek. Uiteindelijk zijn Peter, Inge en 

Luc samengekomen. 

 

a. VCOV 

Ondertussen zijn we lid geworden van VCOV. 

De voorzitter heeft de gebruikersnaam en paswoord ontvangen. Men is 

het platform aan het bewerken en we zullen asap op de hoogte 

gebracht worden van zodra de website werd aangepast. 

Mevr Tamara Christens is sinds 1 september aan de slag bij de VCOV als 

regioverantwoordelijke voor de regio’s Antwerpen en Limburg. 

 

Op 05 Dec 18 gaat in EKEREN een info- en debatavond door rond 

“preventie en aanpak van polarisering”. 

Dit is een samenwerkingsinitiatief van Kahlid Benhaddou, Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen met Chris Wyns en de VCOV, de ouderkoepel van 

het Vrij Onderwijs. 

 

Dit lijkt ons interessant om hieraan deel te nemen. De leden bekijken of 

ze hier wel dan niet aan kunnen deelnemen. 

 

b. Website 

Tot heden is het gedeelte ouderraad op de website van Mater Dei nog 

niet aangepast, dit omwille van langdurige ziekte van een medewerker. 

Ondertussen is deze medewerker teug en zal de voorzitter contact 

opnemen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Elk stukje publiciteit 

is belangrijk voor nieuwe leden te ronselen! 

 

c.  Verslagen ouderraad 

De genuanceerde verslagen zullen eveneens op de website geplaatst 

worden. Dit zal via een link aangekondigd worden. Het zal steeds 

moeten gebeuren via de school. Hopelijk zullen er ouders via deze 

verslagen zin krijgen om mee in de ouderraad te stappen! 

 

d. Flyer infoavond 

Deze flyer zou niet enkel op de infoavond verdeeld moeten worden, 

maar zou ook via smartschool moeten verstuurd worden om niet enkel 

de ouders van de eerstejaars te bereiken maar eveneens ouders die 

misschien nieuwsgierig geworden zijn. 

 



e. Smartschool 

De tool smartschool zou ook door de ouderraad meer moeten gebruikt 

worden. Dit dient steeds via school te gebeuren. 

 

8. NOTP 23 Nov 18 

Mail met aankondiging Night of the Proms werd gestuurd naar Mr Wouters om 

opgenomen te worden in het krantje GESPOT!. 

 

9. Varia; 

a. Er werd gezegd dat het fotomoment na de proclamatie nogal rommelig 

was en niet echt duidelijk. Er waren echter al klasfoto’s van de laatstejaars, 

buiten voor de Ruitershal getrokken. Er komt een voorstel om misschien 

eens via een fotograaf te werken die de foto’s via een link op zijn website 

verkoopt, zodat iedereen kan kiezen of en welke foto’s hij wil. Dit wordt 

tegenwoordig bij vele feestelijkheden gedaan. Er wordt navraag naar 

gedaan. Er wordt eveneens voorgesteld om foto’s te projecteren van de 

lln. toen ze binnenkwamen in het eerste jaar en dan van hoe ze buiten 

gaan in het laatste jaar. Wat dan met nieuwe lln. die binnen een ander 

jaar komen?? Dit alles wordt besproken binnen de school. 

 

b. Aankoop laptop 5STW: De leerlingen die het volgend schooljaar een 

laptop nodig hebben, moeten nadrukkelijk verwittigd worden op het 

einde van het vorig schooljaar. De klas 5STW werd pas bij het begin van 

het schooljaar hierover verwittigd met als gevolg dat de laptops die nu 

pas besteld zijn, pas over enkele weken beschikbaar zullen zijn. De directie 

gaat nakijken hoe dit is kunnen gebeuren. Er zijn ook lln. die op tijd hun 

boeken besteld hebben voor dit schooljaar toch nog steeds één of 

meerdere boeken niet hebben aangekregen. En ook lln. die voor de 

boeken die moesten nagestuurd worden verzendkosten moesten betalen. 

Het wordt nagekeken en opgevolgd. 

 

c. Er was teleurstelling met het verloop van de proclamatie. Door de grote 

lichting afgestudeerde van 2017-2018, werd de proclamatie ingekort, 

mede doordat de ouders en genodigden moesten  rechtstaan. Echter 

duurde dit verloop amper 45 minuten zodat de ouders zelfs de kans niet 

kregen om hun zoon/dochter te fotograferen. Bij de receptie was water en 

fruitsap ook vrij vlug op. Normaal blijven ouders ook langer napraten en nu 

waren iets na 21.00 u al vele terug naar huis. Gelukkig was het 

schoolkoor/orkest even mooi als vorige jaren. Toch heeft elke lln. recht op 

een even volwaardig afscheid of ze nu met velen of weinigen zijn. Hopelijk 

wordt het dit jaar terug een aangepaste editie! 

 

d. Op het einde van het schooljaar wordt aan de lln. gevraagd of ze wensen 

hebben voor het volgende schooljaar (klas, vriend of vriendin, …). Blijkt dat 

op deze wensen niet wordt ingegaan. De directie legt uit dat de indeling 

van de klassen met de klassenraad wordt besproken en dat hun mening 



wordt gevolgd. Misschien is het dan wenselijk om de mening van de lln. 

niet meer te vragen zodat ze niet teleurgesteld worden in het begin van 

het schooljaar! 

 

e. Er wordt een sociaal “case” gesponsord door de ouderraad, ze schenken 

400 euro. 

 

f. Het leerlingenvolgsysteem wordt stuk opengezet naar de ouders toe. Bij 

sancties en nota’s die in de agenda’s meegegeven worden, blijken veel 

agenda’s ineens verdwenen en waren de ouders niet op de hoogte. 

Elke ouder krijgt per brief een gebruikersnaam en wachtwoord van een 

co-account op smartschool van zoon/dochter. Daarmee kunnen ze veel 

beter hun prestaties, stageverslagen, strafstudies, volgkaarten, eventueel 

contract, begeleidingsplan en …opvolgen. Ze kunnen ook via deze weg 

communiceren met de leerkrachten. De nodige uitleg wordt op de 

algemene infoavonden gegeven. 

 

g. Er is een nieuw systeem met de opvolging van de taken. Wanneer de lln. 

hun taak de eerste maal niet afgeeft, krijgen ze sowieso -10%, als ze het bij 

een herkansing nog steeds niet hebben afgegeven krijgen ze sowieso     -

20% en moeten ze op woensdagnamiddag hun taak komen maken. 

Verdere uitleg ook op de infoavonden. 

 

10.  Overzicht data schooljaar 2018-2019 

Ouderraad: 05 november 18, 14 januari 19, 25 maart 19 en 03 juni 19 

Schoolraad: 22 oktober 18, 25 februari 19 en 27 mei 19 

Infoavond 1ste jaars: 20 September 18 (Peter en Gitte) 

NOTP: 23 november 18 (Peter) 

Speculaas: 27en 28 november 18 (Carine) 

Kijkdag: 27 april 19 (Luc) 

Schoolvoetbal: 29 mei 19 (Inge) 

 

Peter Poriau 

Voorzitter 

 

 


