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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Donderdag 6 mei 2010 

  

 

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

Cathy Camilleri-Claessens V Peter Degraeve A 

Didier Peeters A Petra Mestdagh-Fostier V 

Fabienne Wuyts-Devisscher A Willem Van Dijcke V 

Hilde De Wolf-Van Parys A   

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

Ingrid Leyman-D’Espeels A Conny Vermandere            (dir) A 

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 
 
1minuut stilte ter nagedachtenis van de recentelijk overleden jonge slachtoffers van 
verkeersongevallen. 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 

 
Verslag 22-02-2010 goedgekeurd. 
 
Opvolging verslag. 
 

 Vormingsavond.  
- Catharina doet voorstel om op 15 of 17 februari een spreker te vragen via het 

VCOV rond het thema leren studeren. 2 mogelijkheden. Marcella Deneve 
behandelt meer de techniek van het studeren terwijl Jan Copieters de 
psychologische benadering aanpakt. “Hoe kinderen motiveren om te studeren?” 
Onze voorkeur gaat meer naar de psychologische aanpak. 

- Peter moet nog contact opnemen met Herman Vandenbroeck. In vorig verslag 
stond verkeerdelijk vermeld dat deze spreker een opvoeder was. Hij is professor in 
de Vlerickschool en heeft reeds verschillende boeken uitgegeven rond het thema 
opvoeden. Het thema van de vormingsavond zou dan eventueel ook over 
opvoeden gaan. 

 Financiën: zie verder punt 3 
 

3. Financiën 
 

- De onkostenraming voor de uitwisseling van de 3de en 5de jaars is in het 
schoolreglement opgenomen. 
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- De kosten voor de uitwisseling voor de 3de jaars bedraagt € 200 en wordt verspreid 
over 3 facturen. Voor de 5de jaars € 250 verspreid over 3 facturen. 

- Ons voorstel om de mogelijkheid te laten een factuur gespreid te betalen werd als 
volgt opgelost. De onkosten voor de schoolreizen en de aankoop van boeken 
worden niet meer in de algemene factuur opgenomen maar er worden aparte 
facturen gemaakt. Dit is voor de school praktischer om de betalingen op te volgen. 

- Uitstappen. Het voorbeeld aangehaald in het vorig verslag om de uitstap naar 
Brussel te combineren met een andere activiteit op verplaatsing is helaas 
onmogelijk omdat de geplande activiteit (bezoek muziekinstrumentenmuseum) in 
Brussel enkel op woensdagvoormiddag kan omwille van de beschikbaarheid van 
de leerkracht muziek en aangezien er in de namiddag geen les is kan er niets meer 
bij gepland worden. De school probeert nu al om zoveel mogelijk uitstappen met 
elkaar te combineren om de kostprijs te drukken. 

- Copies. De school heeft nieuwe software aangekocht waardoor het mogelijk is om 
op te volgen hoeveel copies elke leerkracht maakt en voor welke klas. De 
ouderraad juicht dit ten zeerste toe want wij zijn er reeds geruime tijd van overtuigd 
dat op deze manier het aantal copies beperkt kan worden. 

- Er heeft een overleg plaatsgenomen tussen al de verschillende scholen van 
Oudenaarde om de onkosten die de scholen maken met elkaar te vergelijken en 
van elkaar te leren. Zo werden o.a. het digitaal leerplatform (bij SBC is dat 
Smartschool), schoolagenda’s, copies en drukwerk, sportkledij … onder de loepe 
genomen. Wat het rapport betreft is het SBCollege duur (omwille van de 
ingebonden mapjes) maar voor de copies zijn we dan weer het goedkoopst. Lieven 
Cnudde is aan het onderzoeken en onderhandelen i.v.m. een gemeenschappelijke 
drukkerij (copies). Op die manier kunnen de kosten misschien gedrukt worden. 
SBCollege overweegt ook om eventueel een goedkoper type van rapportsysteem 
van een andere school over te nemen. Een zeer lovenswaardig initiatief. Wordt 
vervolgd.  

- In de infobrochure voor de 1ste  jaars is er een ruim hoofdstuk voorzien over de 
financiën. (werd rondgedeeld op de vergadering). 
Zeer goed uitgewerkt en gedetailleerd maar toch een paar kleine opmerkingen. 
1. In het hoofdstuk 4.3. “Ken je rechten” staan in het luik B “Recht op een OK pas” 

worden bedragen vermeld over inkomens. Zijn dit netto of bruto bedragen? Wat 
wordt allemaal bij het inkomen gerekend (alimentatie, kinderbijslag, …) 

2. Fabienne denkt dat er ook zoiets bestaat als een opvoedingspremie. Ze zoekt 
dit op zodat het ook eventueel kan opgenomen worden in het hoofdstuk “Ken je 
rechten” 

3. Wij zijn van mening dat de pagina’s over “Ken je rechten” ook best aan alle 
ouders bezorgd worden. Blz 28,29,30. 

- Daarop aansluitend kwam een vraag van een ouderraadslid  ivm een tussenkomst 
voor bijlessen. Noch de school, noch iemand van de ouderraadsleden heeft weet 
van zulk een tussenkomst. Er moet hier toch opgemerkt worden dat bijlessen een 
laatste redmiddel zijn. Het mag zeker geen algemene en zeker geen permanente 
regel worden. Remediëringsoefeningen kunnen tijdelijke moeilijkheden perfect 
opvangen. 

- Vraag OR lid: Wanneer een leerling schade berokkend heeft aan de school dan 
volgt logischerwijs een factuur naar de ouders. Zou het mogelijk zijn de ouders 
voorafgaandelijk op de hoogt te brengen? Antwoord directie: dit gebeurt via een 
schrijven van de leerling dat ondertekend moet worden door een ouder. In dit geval 
zou dat niet gebeurd zijn. Wordt onderzocht. Daarop aansluitend wordt gevraagd of 
een schadeprocedure kan opgenomen worden in het financieel hoofdstuk?  
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4. Evaluatie “Dag van toen”, Galabal, Open deur. 
 

- Dag van toen 
groot succes, zeer goed voorbereid en leerrijk. Er werd heel veel campagne voor 
gevoerd en het is één van de enige activiteiten waarbij alle leerlingen van de 
school (van 1ste tot 6de jaar) kunnen aan deelnemen. Plannen om dit jaarlijks te 
herhalen. Proficiat aan de leerlingenraad!!! 

- Galabal 
Over het algemeen goede commentaar. Één van de best georganiseerde van de 
laatste jaren. 
o Door een fout op de website was het blijkbaar niet mogelijk om een alfabetische 

lijst voor de gereserveerde kaarten af te drukken. Wordt aan gewerkt. 
o Meer trails met jetons voorzien volgend jaar en per trail het wisselgeld 

klaarzetten op voorhand zodat het niet meer moet geteld worden ter plaatse 
vooraleer te kunnen meegeven voor nieuwe bevoorrading. 

o Goede security 
o Minder gebroken glazen dan andere jaren 
o Zeer goed initiatief om vanaf 02.00u geen nieuwe bezoekers meer binnen te 

laten 
- Open deur 

o Publiek laat toegekomen waardoor er problemen ontstonden bij de 
rondleidingen (teveel mensen tegelijkertijd) en de inschrijvingen. 

o 213 inschrijvingen 
o Kleine opkomst van medewerkers van de ouderraad 
o De verkoop van de strip was een succes (150 verkocht) aan € 10 het stuk. 
o Zou drankkaarten niet beter zijn dan het huidige systeem van aanschuiven van 

de obers aan de kassa? Eventueel overschot van drankkaart terug betalen op 
het eind. 

o 3 frigo’s voorzien ipv 2 in de tent 
 
 

5. Stand van zaken 10 jaar SBCollege. 
 
De sponsoring verloopt goed. Zijn ongeveer aan de helft van het vooropgestelde bedrag. 

 
6. Nieuw verkeersplan. 

 
Het nieuw verkeersplan van de stad kan heel wat moeilijkheden veroorzaken voor de 
veiligheid van de kinderen van de scholen rond de Hoogstraat. De Hoogstraat zou 
tweerichtingsverkeer worden. De school heeft al protest geuit en er is een petitie lopende. 
Advies om te blijven ageren tegen dit plan. 
In deze context werd ook een mail voorgelezen van een bezorgde ouder als reactie op de 
recentelijk gebeurde verkeersongevallen met dodelijke afloop van een paar jongeren. 
Verkeersveiligheid wordt in de schoolraad besproken en Thierry zal deze ouder daarop 
uitnodigen. 

 
7. Mededelingen directie. 

 
De school kijkt om de vrije ruimte in de laatste graad meer toe te richten op het hoger 
onderwijs. KULAK biedt wiskunde aan, Katho geschiedenis en economie. Er wordt ook 
overlegd met UGent, Artevelde, Kaho-St-Lievens voor aangepast aanbod. 
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8. Ontslag leden + aanwerving nieuwe leden. 

 
Petra Mestdagh-Fostier en Kristien Seghers-De Four hebben helaas hun ontslag 
ingediend. De vergaderingen waren niet meer te combineren met hun andere taken. Er is 
ook goed nieuws op het front van nieuwe leden. Naast Jan Vandamme (zie vorig verslag) 
is er nog een nieuwe kandidaat voor volgend jaar nl Griet Vanhoutte. 

 
9. Voorbereiding verkiezingen voorzitter 
 

Volgende vergadering is de laatste vergadering van het schooljaar en moet er een nieuwe 
voorzitter worden gekozen en een nieuwe secretaris worden benoemd. Er wordt gevraagd 
om talrijk op deze laatste vergadering aanwezig te zijn om geldig te kunnen stemmen. 
Een warme oproep aan de leden om te overwegen een ambt op te nemen. 
 

 
10. Komende data. 

 
Woensdag 19 mei 2010 om 12u15 SBC raad 
Dinsdag 8 juni 2010 om 20 u laatste vergadering ouderraad met verkiezing voorzitter 
Vrijdag 25 juni 2010 proclamatie 
Woensdag 30 juni 2010 barbecue bij Hilde ter afronding van het voorbije werkjaar 
ouderraad 
Vrijdag 15 oktober 2010 afscheid oude OR leden en verwelkoming nieuwe leden 
Maandag 30 augustus van 14u30 tot 16u30 kennismakingsdag nieuwe leerlingen. 

 
11. Varia 

 
- Door de vulkaanuitbarsting zijn er heel wat strubbelingen geweest voor de 

uitwisseling van de 5de jaars met Italië. Uiteindelijk komen de Italianen niet  meer 
dit schooljaar maar in september van het volgende schooljaar. 

- Kan er geen vriendenkring opgericht worden naast de ouderraad om mee te helpen 
aan activiteiten op school (zoals galabal, open deur, sbculinair, …)? Wordt 
vervolgd. 

- Kan er terug broodjes met mozarella op het schoolmenu staan? De school zal 
hoogst waarschijnlijk veranderen van maaltijdleverancier. 

- De organisators van de klasfuiven er nog eens op wijzen dat ze een aanvraag 
moeten doen aan stad om te mogen flyeren. Staat nochtans in draaiboek. 

- Het systeem met de kaart om de school over de middag te verlaten wordt 
behouden. 

- Ons voorstel om vrijwilligers in te schakelen om vervanglessen te komen geven op 
school werkt op de lachspieren van de leerlingen (commentaar van ouder) 

  
 
 

Verslaggever: 
Hildegart Vandendriessche 
Landergemstraat 5 
8570 Anzegem 
0473 611 207 
hildegartvdd@gmail.com 
Hildegart.vandendriessche@werkwinkel.be 
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