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e-mail: sboudercomite@mail.be

VERSLAG VERGADERING
dinsdag, 27 september 2007

Aanwezig: Filip Baguet, Kris Beullens,  Lieven Cnudde, Aimé De Langhe, 
Hildegart De Smet-Vandendriessche, Marc Dewaele, Hilde De Wolf-Van Parys, 
Thierry Godefroidt, Marc Vanderbeken, Ilse Van Robbroeck-Cornette en Luc 
Vlerick.

Verontschuldigd: Daniëlle De Munter, Anne Deseure-Vanmaercke, Josiane Martens-Detandt, 
Johan Vanden Daele  en Danny Van Laethem

Agenda:

1. Welkom en bezinning

2. Voorstelling (door leerkrachten)van Zwitserlandreis en uitwisselingsprojecten 

 De Zwitserlandreis (Saas-Balen) is volledig vrijwillig en gaat door van 5 tot 13 juli 2008. Het 
maximum aantal deelnemers is beperkt tot 45, wie eerst inschrijft gaat mee. De kostprijs ligt op 
375 € (dit omvat verblijf, maaltijden, transport, … ). 
De nadruk van de reis ligt op sport, ontspanning en cultuur. Er wordt een culturele tussenstop 
voorzien in Strassbourg (bezoek Europees Parlement) en Colmar.
Deze reis valt onder de schoolverzekering.

 Uitwisselingsproject vierdes : 
Er zijn 3 klassen geselecteerd voor een uitwisselingsproject met een buitenlandse school (duur : 
één week in elk land). Het is de bedoeling dat onze leerlingen in het buitenland opgenomen 
worden in gastgezinnen; idem voor de buitenlandse lln welke naar Oudenaarde komen.
Momenteel zijn er concrete besprekingen met een school uit Sicilië en een school inTurkije, 
mogelijks wordt daar nog een school uit Sicilië aan toegevoegd. Het SBC zal de buitenlandse 
scholen een lessenpakket rond het thema “Oudenaarde, stad van Adriaan Brouwer” aanbieden.

 Uitwisselingsproject vijfde :
Volgend jaar wordt “De slag rond Oudenaarde” herdacht. In het kader hiervan nodigt het SBC 
een aantal klassen uit betrokken landen (Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Spanje) uit in de 
periode rondom 18 mei. Oudenaardse lln brengen het volgend schooljaar een tegenbezoek (dan 
zitten zij (hopelijk) in de zesdes). In het kader van de festiviteiten wordt een stripverhaal 
gemaakt  (medewerkers gezocht!)

Aan alle leerkrachten : dank voor vrijgemaakte tijd.

3. Hoe verder met”bevraging” (werkgroep)

Kris geeft een kort overzicht van de resultaten van werkgroep rond het thema 
“Ouderraadbevraging”, om tot een actielijst te komen.
De directie heeft hierop geanticipeerd en komt met enkele voorstellen :
 Uitnodiging van Mevr. Volckaert op een volgende vergadering. Zij zal toelichting geven hoe de 

school omgaat met problemen als dyslexie, …
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 Uitnodiging van Mevr. Van Hautte. Zij zal het hebben over begeleiding van startende 
leerkrachten

 Ten slotte zullen de graadcoördinatoren het hebben over de studiekeuzebegeleiding en “leren 
leren”

Ten slotte werd de brochure “SBC-Ouderraad” onder de loep genomen. Deze is algemeen genomen 
positief onthaald en heeft op de onthaaldag en info-avonden zijn weg naar de ouders gevonden.
Anne werd aangeduid als “owner” van dit document. Er werden een aantal kleine wijzigingen 
voorgesteld :
 Vermelding E-mail adres Ouderraad
 Vermelding woonplaats leden Ouderraad
 Rubriek “WAT” >> … die de directie adviseert ipv. ondersteunt
Marc Vanderbeeken neemt contact met de directie om een kleine attentie voor de ontwerpers van het 
nieuwe logo te vragen.

4. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering (18/06/2007)

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Evaluatie onthaaldag en info-avonden

Onthaaldag : Is vlot verlopen, de tijd ingeschat voor sommige activiteiten was overschat. Behoorlijk 
wat ouders waren te vroeg en zijn “blijven plakken” aan de schoolpoort. 
Info-avonden : Zijn vlot verlopen, volgens het gebruikelijke stramien. 

6. Toelichting door de directie :

 In het 1ste jaar zijn er 321 inschrijvingen; dit is 40 minder dan vorig jaar en wordt verklaard door 
de denataliteit (lager geboortecijfer 12 jaar terug: -70)
(in totaal telt het SBC 1691 lln.)

 Er zijn stabiele klassen samengesteld (weinig of geen verloop)
 Josiane vertegenwoordigt de ouderraad in de SBC-raad, Schoolraad en 

Medezeggenschapscollege. Marc Dewaele is vervanger voor de SBC-raad.
 Om de avondstudie vlotter en ordentelijker te laten verlopen, zijn de lln. opgesplitst in 2 groepen, 

zij die tot 17h00 blijven, en zij die langer blijven. Er staan PC’s (+ Internet) ter beschikking; daar 
wordt weinig of geen gebruik van gemaakt.

 Door de scholengemeenschap (initiatief  Dhr. Karel Vos) wordt een info-avond rond 
drugspreventie georganiseerd. 
De gebruikelijke info-avond van de Ouderraad blijft behouden (Prof. Raes over “Meerwaarde 
van het katholiek onderwijs”). Aimé werkt dit verder uit.

 Er wordt dactylo-les georganiseerd in het 1ste jaar, dit jaar effectief les in plaats van de zelfstudie 
vorige jaren.

 Platform “Smartschool” : er wordt een evenwicht gevraagd tussen gebruik Smartschool en 
“klassieke” communicatie. 

 Lidmaatschap VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen) :
Er zijn voldoende aansluitingen om een lidmaatschap B (Basispakket) te verkrijgen.
Marc Dewaele zorgt voor administratieve afhandeling.

 Beperking (kosten) fotokopies : wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt behandeld tijdens de 
volgende vergadering.
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Volgende vergaderingsdata ouderraad werden vastgelegd : 22 oktober en 6 december.

Met vriendelijke groeten,

Marc Dewaele
Secretaris OR


