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Aanwezig 

Ouders : Beatrice Windels 
Bureau: Johan Van Engeland, Alex Vancauwenbergh, Christel Smeys, Marleen De 
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School: Jo Beelen 
 
Verontschuldigd: Marleen Claessens, Ellen De Boever, Dirk Van Passel 
 
Verslag: Christel Smeys 
 
 

VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag van 17 september 2015 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Nieuws uit de school  

 Jo Beelen stelde een nieuw thema voor rond fietsen en veiligheid. 

 Heraanleg fietsenstalling 

- bouwaanvraag ingediend, samen met Dijlehof (kortere goedkeuringsprocedure)  

- heraanleg van de fietsenstalling: gesloten stalling met capaciteit voor 200 fietsen 

(2 verdiepingen)  

- heraanleg van de ingang naar de refter en de sporthal   

- bijkomende evacutuatieweg naar Dijlehof 

- streefdoel voor uitvoering van de werken is de zomervakantie 

 Fietszichtbaarheidsactie 

- de school heeft van de provincie allerlei materiaal gekregen (lichtjes, plaatjes om 

aan de fietsen te hangen, graffiti sjablonen …) 

- op 30 november worden alle fietsen gecontroleerd 

- fietsgraveeractie aangevraagd bij Stad Leuven – zou ook rond die periode zijn 

 

Wat betreft de recente fietsdiefstal op school, legt Jo Beelen uit dat deze actie daar in 

wezen een antwoord op is. De school hoopt de leerlingen bewust te maken van het belang 

van het gebruik van een fietsslot. Op de volgende vergadering brengt de school cijfers mee 

over het aantal fietsdiefstallen. 
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3. Vragen aan de school 

Lockers 3de graad 

De directie heeft verschillende opties overwogen en onderzocht maar ziet op dit ogenblik 

geen enkele mogelijkheid om lockers voor de 3de graad te plaatsen. Op vraag van de 

ouderraad bekijkt de school het nog eens.  

 

4. Activiteiten 

 Dag van de leerkracht (05/10/2015): het oudercomité had gezorgd voor 

ontbijtkoeken voor het schoolteam. De attentie viel zowel letterlijk als figuurlijk erg 

in de smaak. 

 Kwis: is een gezamenlijke organisatie door leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Weinig reactie op initiële hulpvraag. Er wordt afgesproken een oplijsting van de 

taken (logistiek, inhoud, praktische organisatie) te maken en een gerichtere 

hulpvraag naar de ouders te mailen. De kwis gaat door op 26 februari 2016.  

 Denkcafé: wordt dit schooljaar georganiseerd door HDC op 12 april 2016. Minister 

van Onderwijs Hilde Crevits komt die avond spreken. De ouders wordt gevraagd 

eventuele vragen op voorhand door te sturen (info volgt later).  

 Oudercontacten 1ste, 2de en 3de jaar: geen opmerkingen 

 

5. Vertegenwoordiging ouders in externe organisaties 

Dirk Van Passel vertegenwoordigt de SPC ouders in de beleidsraad, de algemene vergadering 

van het LKSD, het Lokaal Overlegplatform (LOP) en de Werkgroep Ouders Leuven (WOL). De 

ouderraad beslist unaniem dat hij de SPC ouders ook mag vertegenwoordigen in het DPCC 

(Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie). 

Volgende vergadering meer uitleg over de verschillende comités, hun bevoegdheden en 

activiteiten. 

 

6. Rondvraag en varia 

Na de infoavonden in september werd gepolst naar de mogelijkheid een nieuwe    

geluidsinstallatie aan te kopen voor de polyvalente zaal. De school ziet dit niet direct als 

een prioriteit. Tegen volgende vergadering: 

- uitzoeken hoe dikwijls de installatie daadwerkelijk gebruikt wordt (Martine) 

- eventueel een tweedehands installatie aankopen (Suzy) 

- bij Erwin Huybens checken wat de staat is van de huidige installatie (Jo Beelen) 

- kostprijs van huur installatie opvragen (directie) 
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