
 

 

Verslag	  ouderraad	  28/10/15	  

Aanwezig	  :	  

Lin	  Van	  de	  Pas	  (college	  Hibernia),	  Paul	  Hendrickx	  (klas	  12),	  Lut	  Van	  Daele	  (12),	  Marc	  De	  Ridder	  
(11),	  Hilde	  De	  Potter	  (10),	  Koen	  Mees	  (9),	  Ineke	  Kootstra	  (9),	  Anne	  Van	  Gils	  (8),	  Veerle	  Van	  
Rossum	  (7),	  Liesbeth	  Heijens	  (7),	  Carla	  Van	  Wauwe	  (7/11),	  Eva	  Cornelis	  (BS),	  Toon	  Rubbens	  
(Raad	  van	  Bestuur)	  
	  
Verontschuldigd:	  
	  
Floortje	  Jansen	  (7),	  Toon	  Rubbens	  (10)(komt	  later),	  Hilde	  Van	  Hulle	  (11)	  Bert	  Beyens	  (college	  
Hibernia),	  Eva	  Cornelis	  (BS)	  
	  
Gemeenschappelijk	  deel	  :	  
	  
Eva	  Cornelis	  was	  verontschuldigd	  en	  verder	  was	  er	  niemand	  van	  de	  basisschool	  aanwezig.	  	  Er	  is	  
nog	  geen	  nieuwe	  ouderraad	  gevormd	  dus	  hopelijk	  kan	  de	  verbinding	  behouden	  worden.	  	  
	  
Licht	  in	  donker	  2015-‐16	  :	  
	  
Voor	  ‘Licht	  in	  Donker’	  werd	  de	  stand	  van	  zaken	  besproken.	  	  Tijdens	  de	  herfstvakantie	  zullen	  de	  
affiches	  en	  flyers	  gedrukt	  worden.	  	  Vanaf	  maandag	  9/11	  worden	  alle	  mails,	  zowel	  doodle	  voor	  
helpende	  handen	  als	  reservaties	  Anatevka	  en	  restaurant	  doorgestuurd.	  Het	  belooft	  een	  prachtig	  
weekend	  te	  worden.	  Alle	  publiciteit	  is	  welkom.	  
	  
Concerten	  :	  
	  
Het	  eerste	  concert	  vond	  plaats	  op	  zondag	  25	  oktober.	  	  Er	  was	  een	  grote	  opkomst	  (150pers.)	  De	  
commentaar	  is	  positief.	  	  Volgende	  concert	  gaat	  door	  op	  31/1.	  
	  
Voordrachten	  :	  
	  
De	  	  voordracht	  rond	  ICT/	  computergebruik	  en	  wat	  dat	  met	  ons	  en	  onze	  jongeren	  doet,	  gebracht	  
door	  Jacques	  Meuleman	  op	  dinsdag	  20	  oktober	  was	  succesvol	  en	  boeiend.	  	  Hij	  vertrok	  vanuit	  de	  
Steinerpedagogie	  met	  een	  sterke	  link	  naar	  de	  ochtendspreuk.	  Enkele	  leerlingen	  van	  de	  11de	  en	  
12de	  klas	  waren	  hierop	  ook	  aanwezig.	  	  Ook	  zij	  waren	  zeer	  geboeid.	  
	  
	  
Hibernia	  deel	  :	  
	  
Bericht	  uit	  het	  college	  :	  
	  
Samen	  met	  Ilse	  (personeelsadministratie)	  en	  Claudine	  (all-‐round)	  werkt	  Lin	  Van	  de	  Pas	  op	  het	  
secretariaat	  van	  de	  school.	  	  Daar	  neemt	  zij	  de	  leerlingenadministratie	  op	  zich.	  Daarnaast	  is	  ze	  
ook	  leerkracht	  Latijn	  in	  de	  1ste	  graad.	  In	  de	  weinige	  tijd	  (18u/week)	  die	  zij	  op	  het	  secretariaat	  
doorbrengt	  	  probeert	  zij	  zo	  goed	  mogelijk	  alle	  dagdagelijkse	  problemen	  op	  te	  lossen.	  	  	  
Verder	  onderstreept	  zij	  ook	  dat	  de	  opstart	  van	  Smartschool	  veel	  tijd	  vergt.	  



 

 

Koen	  Mees	  werpt	  op	  dat	  het	  ‘verplichte’	  gebruik	  van	  Smartschool	  op	  onze	  school	  wel	  een	  beetje	  
in	  tegenspraak	  is	  met	  de	  lezing	  over	  ICT	  en	  de	  mogelijke	  valkuilen	  van	  digitale	  middelen.	  Op	  
deze	  manier	  verplichten	  we	  elke	  leerling	  om	  een	  e-‐mailaccount	  aan	  te	  maken.	  
	  
Bericht	  uit	  het	  bestuur	  :	  
	  
Toon	  Rubbens	  kwam	  met	  de	  nijpende	  vraag	  naar	  ouders	  in	  het	  bestuur.	  	  Het	  bestuur	  van	  de	  
school	  bestaat	  uit	  3	  leerkrachten	  en	  3	  ouders.	  	  Momenteel	  zijn	  alle	  bestuursleden	  
ontslagnemend	  en	  de	  eventuele	  kandidaten	  hebben	  ook	  afgehaakt.	  
Ouders	  die	  zich	  kandidaat	  willen	  stellen	  nemen	  best	  contact	  op	  met	  Dimitri	  Mortelmans.	  
	  
Op	  17	  november	  vindt	  de	  Algemene	  Vergadering	  plaats	  waar	  alle	  ouders	  op	  uitgenodigd	  zijn.	  
	  

Sint	  Maarten	  :	  
	  
Dit	  jaar	  zal	  Sint	  Maarten	  doorgaan	  op	  29/10.	  	  Door	  de	  11de	  klas	  is	  er	  een	  tentoonstelling	  rond	  
vluchtelingen	  opgezet.	  	  Alle	  klassen	  zijn	  hierop	  uitgenodigd.	  	  Verder	  zullen	  ook	  alle	  leerlingen	  
een	  film	  kunnen	  zien	  en	  komt	  er	  een	  voordracht	  rond	  vluchtelingenopvang.	  	  Ook	  komt	  er	  een	  
spreker	  uit	  persoonlijke	  ervaring	  vertellen.	  
De	  7de	  en	  8ste	  klas	  hebben	  ook	  de	  traditionele	  verkoop	  van	  zelfgemaakte	  spulletjes	  en/of	  
lekkernijen	  op	  12/11/2015.	  
	  
Rondje	  van	  de	  klassen:	  
	  
Over	  het	  algemeen	  zijn	  alle	  (aanwezige)	  ouders	  positief	  over	  de	  werking	  en	  sfeer	  in	  de	  klassen.	  	  	  
De	  eerste	  periodes	  zijn	  achter	  de	  rug	  en	  de	  rapporten	  zijn	  in	  de	  maak.	  
	  	  	  
De	  8ste	  klas	  is	  dit	  jaar	  veel	  rustiger	  t.o.v.	  een	  onstuimig	  	  vorig	  schooljaar.	  	  
In	  het	  7de	  zijn	  er	  twee	  klassen.	  Idem	  voor	  het	  9de.	  In	  beide	  jaren	  hebben	  we	  één	  rustigere	  klas	  en	  
één	  uitdagendere.	  	  
De	  pubertijd	  laat	  zich	  sterk	  voelen	  tot	  in	  de	  10de	  klas	  waar	  nu	  de	  geschiedenis	  periode	  bezig	  is.	  	  
In	  het	  11de	  is	  de	  samenhang	  veel	  groter,	  vooral	  na	  de	  Chartresreis.	  	  Momenteel	  zijn	  ze	  daar	  met	  
de	  wiskunde	  periode	  bezig.	  	  
Tijdens	  de	  architectuurperiode	  in	  de	  12de	  klas	  zijn	  de	  leerlingen	  een	  wandeling	  door	  Antwerpen	  
gaan	  maken	  gebaseerd	  op	  de	  ochtendspreuk	  gekoppeld	  aan	  de	  gebouwen.	  
	  
In	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  worden	  er	  nog	  twee	  uitstappen	  gepland	  rond	  fysica;	  op	  20/11	  Fusion	  
Road	  Show	  (over	  de	  toekomst	  van	  energie)	  en	  in	  februari	  	  gaan	  ze	  naar	  Isotopolis.	  
	  
	  	  	  	  
Volgende	  ouderraad	  2/12	  om	  20u	  
	  
	  
	  
Verslag:	  Carla	  Van	  Wauwe	  


