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VERSLAG oudercomité van 17 september 2015 
 

 
 

Aanwezig 

Ouders : Marleen Heymans, Liesbeth Theeuwes, Krista Philippaerts, Regmie 

Bhattaraé Durga, Krishna Bhallaras, Dilip Karki Chhetry, Mercedes De 

Grande, Beatrice Windels, Ellen De Boever 

Bureau: Johan Van Engeland, Alex Vancauwenbergh, Christel Smeys, Marleen 

Claessens, Marleen De Coster, Suzy Verachten, Dirk Van Passel, Martine 

Malschaert 

School: Chris Croes, Jo Beelen 
 
Verontschuldigd: fam. Bosmans, Griet Vanden Perre 
 
Verslag: Martine Malschaert 
 
 

VERSLAG: 

 

1. Welkom en voorstelling van de ouderwerking 

Iedereen stelt zich even voor. Het is de bedoeling van het oudercomité om een brug te 
vormen tussen de ouders en de school. Als er vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds een 
mail sturen naar oudercomite@spc.ksleuven.be. Wij zijn als ouders ook vertegenwoordigd 
in de schoolraad (zie verder punt 6). 

 

2. Nieuws uit de school en jaarthema’s (door de directie) 

Dit jaar zijn we gestart met 1069 leerlingen (een grote 2de en 3de graad).  

Jaarthema’s: 

 Evaluatie: de twee vorige schooljaren werden een aantal technische aspecten ivm 
evaluatie aangepast: verhouding dagelijks werk/PW; aantal PW reeksen, …. Dit jaar 
ligt het accent op de inhoudelijke invulling van evaluatie. We streven naar een 
brede evaluatie: niet enkel kennis, ook vaardigheden, competenties, … maken deel 
uit van een brede evaluatie. 

 Project ‘Leerlijn programmeren’ is gestart op 01/09/2015 in het 1ste, 2de en 3de jaar. 
In het 1ste en 2de jaar wordt de module programmeren binnen het vak techniek 
meer uitgediept. In het derde jaar maken de leerlingen tijdens het vak informatica 
kennis met Phyton. De richting wetenschappen krijgen een 2de uur informatica 
waar verder ingegaan wordt op Phyton.  
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 Inclusie: vanaf 13/10/2015 komt een klas van 8 leerlingen van Terbank  elke 
dinsdag bij ons op school. Zij brengen hun eigen leerkracht mee, maar tijdens de 
pauzes worden zij opgevangen voornamelijk door onze leerlingen van 4de en 5de 
humane wetenschappen.  

 De wet verplicht de school een risicoanalyse psychosociaal welbevinden van het 
personeel uit te voeren. De scholengemeenschap onderzoekt de mogelijkheid van 
een contract IDEWE (enquêtes, interviews). Aan de hand van de resultaten zal een 
actieplan uitgewerkt worden.  

 Op 09/10/2015 sluiten we het feestjaar (125 jaar SPC) af. Die dag gaan we met z’n 
allen naar het Sportkot voor een loop.  

 Communicatie is een aandachtspunt. Het is ook het thema van de pedagogische 
studiedag (29/02/2016), samen met HDC en Paridaens.  

De ‘mijn kind module’ in Smartschool wordt intensiever gebruikt: ouders kunnen 
afwezigheden opvolgen, de resultaten van de aparte toetsen zien,  
begeleidingsverslagen lezen, …  

 

3. Oudercontacten voor het 1ste, 2de en 3de jaar zijn in november, voor het 4de, 5de en 6de jaar 
in januari. De planning voor deze avonden wordt opgesteld door een 5-tal ouders. Op elke 
van de 10 ouderavonden zijn 5 à 6 ouders aanwezig om de timing te bewaken (10 minuten 
per leerkracht), wat sterk gewaardeerd wordt door ouders én leerkrachten. Jaarlijks 
kunnen we hiervoor beroep doen op een 25-tal bereidwillige ouders, zodat het werk wat 
gespreid wordt. Dit is een uitstekende gelegenheid om leerkrachten en andere ouders 
beter te leren kennen. Mensen die hieraan willen meewerken of meer info willen, kunnen 
een mail sturen naar Marleen Claessens: mgcoussement@telenet.be 

 

4. Activiteiten op ons programma 

 Thespikon (toneelvoorstelling) + receptie op 19 /02/2016  

 *nieuw*: een Quiz op 26/02/2016 voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Hiervoor 
zouden we graag beroep doen op extra mensen. Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar Christel Smeys: smeyslourenco@hotmail.com 

 Opendeurdag op 16/04/2016 

 Café Frappé (talentenpodium door de leerlingen) op 20/05/2016 

 Vegilicious (in mei 2016) – die dag worden er vegetarische maaltijden aangeboden 
aan onze leerlingen.  

 

5. Goedkeuring laatste verslag van 12/05/2015 

Er waren geen vragen of opmerkingen. 
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6. Goedkeuring mandaten oudercomité en schoolraad: iedereen kreeg het fiat voor de 
volgende functies:  

 Bestuur oudercomité: 

o Voorzitter:  Alex Vancauwenbergh 

o Penningmeester: Johan Van Engeland, tot het einde van dit schooljaar. Vanaf 
volgend schooljaar wil Suzy Verachten deze taak op zich nemen.  

o Secretaris: Martine Malschaert en Christel Smeys 

o Beleidsraad en VCOV: Dirk Van Passel 

o Overige bestuursleden: Marleen De Coster en Marleen Claessens 

 Vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad: 4 ouders hebben een mandaat 
in de schoolraad, maar we hebben 5 ouders aangeduid die onderling afspreken wie 
er gaat: Alex Vancauwenbergh, Dirk Van Passel, Johan Van Engeland, Christel Smeys 
en Martine Malschaert.  

 

7. Rondvraag en varia 

 Vanaf volgend schooljaar kunnen de schoolboeken ter plekke met bankkaart 
betaald worden. Cash kan uiteraard ook nog.  

 Schoolfoto’s: dit jaar worden de foto’s nog meegegeven met de leerlingen. Vanaf 
volgend schooljaar zal het digitaal zijn.  

 

__________________________________ 


