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e-mail: ouderraad.sbc@gmail.com 

 

 

 

 

VERSLAG VERGADERING 
Maandag 8 november 2010 

  

 

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

Cathy Camilleri-Claessens V Peter Degraeve A 

Didier Peeters V Stefan Van Campenhout V 

Aleida Moerman- Van Gansbeke V Willem Van Dijcke A 

Hilde De Wolf-Van Parys V Sabine Lamonte V 

Ann Cottens-Deweer A Franck De Forche V 

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

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

Johan Dedoncker A Peter Vandevyver               (dir) V 

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

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

Verslag 30-09-2010 goedgekeurd. 
Opmerkingen: 
* Franck De Forche zal niet toetreden tott de ouderraad. Hij kan wegens zijn werk in het 
buitenland niet steeds naar de vergaderingen komen. 
* Punt 10: Film gespeeld op schoolbus: leerkrachten worden gemotiveerd om de films die op de 
bus vertoond worden te controleren op leeftijdsgrens. 
* Punt 10: Maaltijden op school: er is een nieuwe stagiaire die meehelpt in de keuken om de 
wachttijden te verminderen. 

 
3. Aanstellingen in OR 
 
- Secretaris:  Cathy Couchement – De Vleeschauwer 
- LOP:   Hilde De Wolf – Van Parys 
- Schoolraad:  Martine Reynaert-Van Hoecke 

   vervangend : Catharina Vandermeersch-Van Canneyt 
   (Overkoepeld over scholen heen: vergaderingen 4x per jaar ’s avonds) 

- SBC raad: Cathy Camilleri-Claessens 
   vervangend : Catharina Vandermeersch-Van Canneyt 
   (3x per jaar op woensdagmiddag) 

-  
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4. Evaluatie voorbije activiteiten 

 

 10 jaar SBC: 
Heel goede organisatie. Artiesten waren zeer goed. Mooi weer gehad. Zeer lovende 
kritieken gekregen. Op naar het 15-jarige bestaan? 

 Afsluiting werkjaar en afscheid oud-leden OR 
Ook heel goede organisatie met een goede gids. 
Afrekening moet nog gebeuren.  

 
5. Werkgroepen: Thema’s 
 

Werkgroep Verkeersveiligheid: 
- Er zijn bij Catharina al voorstellen binnengekomen van Cathy C-DV (van dochter Karlien) en 
Annick.  
- Er is een actie geweest via een dagblad voor een fluo-hoes voor over de Kipling-boekentas. 
- School is ingeschreven voor het project XIU: een initiatief die oorspronkelijk uit West-
Vlaanderen komt. Gaat door in de week van 15 tot 19 november. Zou eigenlijk door de LLR 
moeten gedragen worden maar ze zijn er niet echt mee bezig.  
- “Slimme Mobiele Scholen”- project: is in samenwerking met de stad Oudenaarde, Rijschool 

Lust. Er zijn 2 leerkrachten die er mee bezig zijn. Op maandag 29/11 om 10u30 komt er iemand 
naar school voor meer uitleg. Johan Dedoncker zal hierbij aanwezig zijn (als vertegenwoordiger 
van de OR). 
- Met ouders aan de schoolpoort staan om een lotje te geven aan de kinderen die fluo-vestje 
dragen. Dit blijft een goed werkbaar idee. 
 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema om mee te nemen. De bedoeling zou zijn om met een 
werkgroep op een aparte vergadering te brainstormen en ideeën naar voor brengen op de 
vergadering van de OR.  
Alle info die de directie ontvangt i.v.m. dit thema, zou dan worden doorgegeven aan de leden 
van de werkgroep. 
Degenen die zich daar willen voor inzetten: gelieve op te geven bij Catharina. 
 
Werkgroep Financiën: 
- Peter Degraeve is aangesteld om dit thema regelmatig onder de aandacht te brengen. 
- Het blijft de bedoeling om de facturen te blijven verzamelen van andere scholen om een zicht 
te krijgen op de kosten die in andere scholen gemaakt worden en deze te vergelijken met SBC. 
Alles mag doorgestuurd of afgegeven worden aan Peter. Hij wil overzicht maken in Excel.  
- Van directie uit wordt geprobeerd om kosten zo laag mogelijk te houden. 
- Vergelijkende studie wil ons een objectieve basis geven om de mythe van “SBC is een dure 
school” te ontkrachten en om eventueel tips te formuleren om kostenbesparend te werken. 
 
6. Varia 
 

Lidgeld VCOV 
Lidgeld bedraagt dit jaar 90€. Alle ouders in de ouderraad zijn dan lid. 
 
Toneel op school 
In het 5de jaar wordt aan de leerlingen de opdracht gegeven om na de school naar een 
“professioneel” toneel/musical te gaan kijken om die te bespreken. Kan dit opgelegd worden? 
Aangezien toneel in het leerplan staat, maar het bijna niet meer mogelijk is om naar schooltoneel 
te gaan kijken (omdat de toneelgezelschappen dat zelf niet meer willen doen), is de afspraak 
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met de leerkrachten Nederlands dat ze die opdracht mogen geven aan de leerlingen. Het zou 
goedkoper uitkomen voor de ouders!? 
Toch doorgeven aan de vakleraars om het waarom van die opdracht meer uit te leggen aan de 
leerlingen. 

 
Doorlichting 
De doorlichting is gebeurd de week voor de herfstvakantie. Volgende vakken werden 
doorgelicht: geschiedenis, economie, wetenschapsvakken in de wetenschapsrichting en 
wiskunde. 
De school heeft een gunstig rapport gekregen met enkele werkpunten.  
Eind november krijgt school het schriftelijke verslag. Dan heeft de school 10 dagen om zich 
akkoord te verklaren. Daarna krijgt de school 30 dagen de tijd om het personeel in te lichten en 
pas daarna worden de ouders ingelicht (via de website).  
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwe samenstelling van de ouderraad zal erin worden opgenomen. Iedereen wordt 
opgenomen met zijn volledige naam en met vermelding van zo(o)n(en) en/of dochter(s) en hun 
klas.  
Het algemeen e-mailadres van de OR wordt opgenomen (geen persoonlijke e-mailadressen). 
Catharina geeft alles door tegen 10/11.  
 
SBC culinair 
- Peter Vandevyver heeft invullijst doorgestuurd waarop kan ingevuld worden wanneer het 

past om te helpen. Leden van de OR worden ingezet als kelner of achter de schermen 
(gesorteerd afwassen!). Op vrijdagavond en zaterdagavond vanaf 23u00, op zondagmiddag 
vanaf 14u30. 

- Catharina zorgt nog voor de badges van de leden van de Ouderraad. 
- Vrienden, oud-leden ouderraad misschien ook best uitnodigen op de 19de om te komen eten. 

Thierry heeft een voorbeeldbrief en zal die doorgeven aan Catharina. 
- Zijn ouders die willen komen helpen al verwittigd? Moet nog gebeuren. 

 
GSM-gebruik tijdens de middag 
Er geldt nog altijd dat er geen zichtbaar gebruik mag zijn van de gsm tijdens de middagpauze. 
Omdat er nog altijd kinderen zijn die geen gsm krijgen van thuis en zo is iedereen gelijk voor de 
wet. 
 
9 november om 19u00 
Gedenkviering voor de overledenen in de kapel 
 
7. Volgende vergaderingen. 
 

9 december 2010 
 
 
 
Verslaggever: 
Cathy Couchement – De Vleeschauwer 


