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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Maandag 22 februari 2010 

  

 

Catharina Vandermeersch-Van Canneyt A Martine Reynaert-Van Hoecke A 

Cathy Camilleri-Claessens A Peter Degraeve A 

Didier Peeters A Petra Mestdagh-Fostier V 

Fabienne Wuyts-Devisscher A Willem Van Dijcke A 

Hilde De Wolf-Van Parys V   

Hildegart De Smet-Vandendriessche A Anne De Vleeschouwer (dir) A 

Ingrid Leyman-D‟Espeels A Conny Vermandere            (dir) V 

Kristien Seghers-De Four V Peter Vandevyver               (dir) V 

Marc Vanderbeken A Thierry Godefroidt              (dir) A 

A=aanwezig, V=verontschuldigd, dir=directie 
 
 
 

1. Welkom en Bezinning 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Goedgekeurd. Er werd nog eens opgemerkt dat de film “Blood Diamonds” wel degelijk 
een film is voor 16 + en gedraaid werd in de 4de jaars. 

 
3. Werkgroep financiën 

 
- Enerzijds is er het probleem van de hoge rekeningen (5de en 6de jaars de grootste 

facturen) en anderzijds het betalingsprobleem van een aantal ouders.  
- Er werd gevraagd een kostenraming per jaar te bezorgen aan het begin van het 

schooljaar zodat de schoolrekeningen kunnen gepland worden in de gezinsuitgaven. 
Reactie school: Dit gebeurt elk schooljaar in de maand juni (via proefwerkinfo van de 
leerlingen) én in het schoolreglement staan de geplande uitgaven per leerjaar vermeld. 
In elke nieuwsbrief wordt er ook melding gemaakt van de komende activiteiten. 
Komend schooljaar zal in de eerste nieuwsbrief de te verwachten onkosten 
opgenomen worden.. 

- Er worden nu 2 maandelijks facturen opgestuurd. In totaal 4. Zou er een spreiding van 
betaling kunnen gebeuren per factuur? (vb in 3 keer). De school kijkt na of dit mogelijk 
is. 

- Er worden nu al heel wat inspanningen geleverd vanuit de school om de 
schoolrekeningen betaalbaar te houden.  

 Zo bestaat er een sociale kas die bij onmogelijkheid van betaling bijpast samen 
met het OCMW (de bijdrage van het OCMW verschilt van gemeente tot 
gemeente). De ouderraad is van oordeel dat er ouders zijn die, zelfs al hebben 
ze het moeilijk om de rekeningen te betalen, dit niet zullen melden aan school. 
Vandaar dat er standaard een aantal mogelijkheden zouden moeten 
aangeboden worden om het betalen gemakkelijker te maken. 
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 Gratis aanbod van dactylo, avondstudie, middagpauze. 

 Maximum factuur voor kopies 

 Bijdrage van € 50 per leerling voor de uitwisseling (dankzij X-change-Party en 
aanvraag extra subsidies). 

- Nu worden de facturen per post opgestuurd wat op zich al en dure aangelegenheid is. 
Zijn er andere mogelijkheden om de factuur tot bij de ouders te krijgen? Aan de 
leerlingen meegeven is geen optie daar terecht gevreesd wordt dat een groot deel van 
de ouders de factuur niet of laattijdig zou krijgen. Er wordt overwogen om volgend jaar 
de facturen mee te geven met de nieuwsbrief, maar dan lijkt het beter om toch te 
blijven opteren voor een papieren nieuwsbrief met antwoordstrook (bv. te tekenen voor 
ontvangst van de factuur).. 

- Uitstappen: 

 Het vervoer bij uitstappen maakt een groot deel van de kostprijs uit. De 
ouderraad stelt voor om uitstappen te combineren. Vb uitstap Brussel naar het 
muziekinstrumentenmuseum combineren met film. Helaas moet men voor het 
bekijken van een film zich nog steeds verplaatsen naar Gent. In Oudenaarde is 
geen enkele zaal groot genoeg. In de toekomst zal dit probleem opgelost raken 
want in het nieuwe schoolgebouw is een auditorium voorzien. 

 een aantal van de leerlingen komt niet opdagen bij alternatieve activiteiten. De 
kosten die voor die leerlingen toch moeten gemaakt worden wordt verdeeld 
over het aantal deelnemers zodat het voor de school een „nuloperatie‟ wordt. 

 Bij sommige mutualiteiten en een aantal werkgevers kan je een bijdrage 
bekomen voor schoolse activiteiten. Kan dat in de nieuwsbrief bij de 
aankondiging van de uitstap vermeld worden? Tot vervelens toe iedere keer 
opnieuw. 

- Boeken: 

 Kunnen boeken niet gehuurd worden op school? School is dit aan het 
onderzoeken. 

 Er werd terug gemeld dat er een aantal werkboeken nauwelijks gebruikt 
worden. De school vraagt om concreet te melden over welke boeken dit gaat en 
in welke klas of voor welke leerkracht ze beperkt gebruikt worden.. 

- Verder werd nog opgemerkt dat de stap van het lager onderwijs naar het middelbaar 
onderwijs financieel groot is. 

 
4. 10 jaar SBCollege 

 
- Er worden verschillende werkgroepen opgericht voor een aantal deelaspecten van het 

feestgebeuren. Werkgroep catering, programmatie en sponsoring zijn de 
voornaamste. 

- Er wordt vooral heel wat hulp gevraagd op 8 oktober. 3 à 5000 man wordt verwacht. 
- Er wordt een sponsorboek opgemaakt. Er zullen heel wat sponsors nodig zijn om de 

kosten te dragen. Alle tips zijn welkom. 
 

5. Evaluatie oudercontact 
 

- CLB was niet aanwezig. Best voor folders zorgen die kunnen meegegeven worden 
aan de ouders. 

- Aangezien wij met de ouderraad moesten gidsen zou meer info op voorhand welkom 
geweest zijn. 

- De tafels stonden dicht bij elkaar zodat je als wachtende ouder niet verder kon dan 
meeluisteren naar wat er gezegd werd tussen de leerkracht en de bezoekende ouder. 
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- Kan er de volgende keer voor verwarming gezorgd worden voor de stand van de 
ouderraad of kunnen we op een warmere plaats staan? 

- De panelen en doeken van de ouderraad waren niet ter plaatse. 
- Affiches en flyers voor de komende vormingsavond waren niet aanwezig. 
- Kunnen ouders verwittigd worden wanneer een leerkracht onverwacht niet kan 

aanwezig zijn op het oudercontact? Of minstens een bordje op de tafel zetten waar de 
leerkracht normaal zou moeten zitten? 
Reactie school: Dat laatste gebeurt en bij onverwachtse afwezigheid kan je de ouders  
niet verwittigen. 
 

6. Evaluatie vormingsavond: “Doofpotgeneratie” 
 
- Vlotte spreker 
- 110 mensen aanwezig 
- Kunnen we de Qubus en/of de stad aanspreken om een regeling te maken voor het 

hoge volume bij klas en andere fuiven? 
- Vormingsavond volgend jaar: 

 Catharina zoekt een voortel via VCOV 

 Peter neemt contact met Herman Vandenbroeck (opvoeder) 
 

7. Galabal 
 

Peter VDV bezorgt de takenlijst aan Hildegart. 
De ouderraadsleden krijgen een mail met een link waar ze rechtstreeks on line hun naam 
kunnen invullen. 
 

8. Varia 
 

- Op vrijdag 26/02 organiseert de leerlingenraad “De dag van toen”. De leerlingen en 
leerkrachten kleedden zich in kledij van 1930. Er wordt les gegeven zoals toen en ook 
het eten wordt aangepast. Leerlingen en leerkrachten dagen elkaar uit. 

- Het drukke verkeer bij het toekomen en weggaan rond de school blijft een probleem. 
Wanneer er markt is wordt de toegang van de Colruyt naar Delhaize opengemaakt. 
Kan dit ook niet tijdens de spitsuren van het toekomen en weggaan van de leerlingen? 
Reactie school: nee want dit is een natuurgebied en er mogen daar geen auto‟s rijden. 

- Nieuwe leden: Hilde heeft een kandidaat voor volgend schooljaar “Jan Van Damme”. 
Marc heeft Annick aangesproken en ze heeft interesse. 

 
9. Volgende vergaderingen 

 
Donderdag 22 april 2010 en dinsdag 1 juni 2010-05-04 
 
 
Verslaggever: 
Hildegart Vandendriessche 
Landergemstraat 5 
8570 Anzegem 
0473 611 207 
hildegartvdd@gmail.com 
Hildegart.vandendriessche@werkwinkel.be 
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