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VERSLAG VERGADERING 
Donderdag 5 mei 2011 

  

 

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

Cathy Camilleri-Claessens A Peter Degraeve A 

Didier Peeters V Stefan Van Campenhout A 

Aleida Moerman- Van Gansbeke V Willem Van Dijcke V 

Hilde De Wolf-Van Parys A Sabine Lamonte A 

Ann Cottens-Deweer A   

Ingrid Leyman-D’Espeels V Anne De Vleeschouwer      (dir) V 

Annick Van den Bulcke-Desmet V Ingrid De Smet                   (dir) A 

Johan Dedoncker A Peter Vandevyver               (dir) V 

Cathy Couchement-De Vleeschauwer V Thierry Godefroidt              (dir) A 

A=aanwezig, V=verontschuldigd, dir=directie 
 
1. Welkom en Bezinning 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 

Verslag 21-02-2011 goedgekeurd. 
 
3. Evaluatie voorbije activiteiten 

 Galabal 
Goed verlopen, de naamlijsten waren in orde, er werd minder gedronken. 
Kan beter : meer kleingeld zoals 10 cent en de security was niet goed.     

                                                                                                                                                                                                           

 Sprekersavond 15 maart 
Niet zoveel inschrijvingen: een 100 tal personen. 
Herman van den Broeck gaf een zeer boeiende uitleg over Emotionele intelligentie. 
Iedereen kreeg het boek.  Stapstenen naar het geluk. 
 
Volgende spreker wordt waarschijnlijk Dr. Calle spoedarts UZ Gent. Ingrid De Smet zal 
contact met hem opnemen. Dat zal dan voor februari 2012 zijn.   Hij gaf een lezing over 
alcohol(ge/mis)bruik bij jongeren aan de vierdes die heel interessant was. Misschien 
volgend jaar de derdes erbij betrekken ? 

  
4. Komende activiteiten 

 6-7 mei Soirée de luxe : georganiseerd door de leerlingen van het zesde jaar met 
keuzevak miniondernemingen. 

 7 mei minivoetbal 

 13-14 mei totaalspektakel 

 22 mei open deur dag : takenlijst volgt 

 28 juni proclamatie zesdes 

 30 juni receptie eindejaar 
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5. Opvolging verkeersveiligheid 

 Fietsrouteplan : het  plan met de knelpunten zou moeten klaar zijn : 24 mei volgt er een 
eerste proefdruk . De definitieve versie eind juni.  De verkeersveilige kaart werkt met 
kleuren rood, oranje en groen. 
 

 Nieuwe mobiliteitsplan : Hoogstraat tweerichtingsverkeer ? 
                                                  Bussen een aparte rijstrook (Waar moeten de zwembussen                                                                                                                                     
                                                  dan staan ?) 
                                                  Zone 30 in het centrum 
                                                  Standbeelden ? 
 

 Fluo : ideeën ?? Leerlingen motiveren 
voorstel : iets rond fluo organiseren tegen november bv in een donkere ruimte,  
personen een simulatie laten doen betreffende verkeer,  sommigen met  fluo-
kleding of accessoires  en anderen zonder. Als het licht weer aangaat 
ondervinden de leerlingen zelf hoe belangrijk het is om gezien te worden…                                                                                                 

 
6. Mededelingen directie 

 De streekkrant : speciale jongereneditie : 10 bladzijden geschreven door 25 leerlingen van 
de derde graad. Heel goed, dikke pluim! Als beloning krijgen de leerlingen en de 
betreffende leerkrachten een bedrijfsbezoek in Roularta. 
 

 Doorlichting GOK : gebeurde door 2 inspecteurs en ze waren enthousiast. 
Ondanks 7 gokuren wat weinig is,  behaalde de school een 2,8 op 4 een zeer goed 
resultaat. Zeker in die zin dat de volgende evaluatie hoger moet liggen. Positief : heel de 
school is betrokken, positieve doelstellingen leerling leerkracht niveau,  heel jong 
schoolteam ….. wat beter kan : de zelfevaluatie was te algemeen. 

 

 Enquête : die is in orde en wordt met de volgende nieuwsbrief meegeven maar kan ook 
op smartschool ingevuld worden. 
 

Varia 

 De verslagen van de reis naar Barcelona op SBCBarca  waren leuk en zeer goed ! 

 De abonnementen op de voorstellingen in DE MUNT worden door de ouders erg 
gewaardeerd. 

 De groepswerken in de vierdes zijn nogal zwaar omdat ze dicht bij de examentijd vallen. 
Tot 6 lesdagen voor de examens mogen er geen toetsen meer gegeven worden. 

 24 juni wordt er een BBQ gegeven voor de OR en OUD-OR leden. Praktische uitwerking 
wordt nog besproken. 

 Naar volgend jaar toe wordt het ledenaantal liefst opgetrokken tot 20 man/vrouw 

 Bij activiteiten vrienden en oud-leden aanspreken. 

 Boekenverkoop gebeurt terug volgens het oude systeem. 
 
7. Volgende vergadering 

dinsdag 7 juni 2011 
 
 
Verslaggever 
Ann Deweer 


