Verslag bijeenkomst van de Ouderraad van 07/11/2016

Aanwezig voor Hibernia:
Ineke Kootstra, Carla Van Wauwe, Toon Rubbens, Claire Moureau, Hilde Van Hulle, Veerle Van
Rossum, Inge Struyf, Jo van de Mosselaer
Aanwezig voor Steinerschool Volkstraat:
Ietje Visser, Juf Hilde, Ilse, Heidi, Wannes, Tom, Alex, Helena, Tine, Lander, Martijn
Verslag opgemaakt door: Veerle Van Rossum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het eerste deel van de vergadering was gezamenlijk met de kleuter- en de lagere school.
Het gezamenlijk deel werd opgesplitst in een gedeelte klassenronde van peuterklas over kleuterklas
naar 1ste klas tot 6de klas en verder doorgaand van klas 7 t/m klas 12. Dit gaf een boeiend overzicht
van de evolutie van peuter tot jongvolwassene met de opeenvolgende groeifases en bijhorende
interesses en vaardigheden.
Deel twee van de gezamelijke ouderraad werd besteed aan de bespreking van ‘Licht in Donker (LID)’
en de verschillende manier van promotie voeren, communiceren en werven van helpers tussen de
lagere school en de middelbare school. Gezien het om een gezamenlijk project gaat met gedeelde
winsten tussen beide scholen, is het aangeraden om de communicatie in de toekomst rechtlijniger
aan te pakken. Dit zal na het evenement verder worden geëvalueerd. LID moet nog meer verbinding
brengen tussen beide scholen. Er worden echter ook de nodige opbrengsten van verwacht, zeker
gezien opbrengst van deze editie naar de podiumvloer gaat die reeds in de zomer van 2016 werd
gepréfinancierd.

Het tweede deel van de vergadering was apart met de aanwezige ouderraadsleden van Hibernia.
De stuurgroep van de ouderraad kwam de volgende taakverdeling overeen:
Toon zal de vergaderingen van de ouderraad voorbereiden en leiden, Claire verzorgt de
communicatie met het college en het bestuur, zij verspreidt de agenda en controleert en verspreidt
vervolgens het verslag van de vorige vergadering. Daan zal de communicatie met de verschillende
werkgroepen onderhouden alsook met de leerlingenraad.
Het college bericht dat de leerlingenraad graag naar de ouderraad wil komen om over het
Hiberniabal te praten. Dit bal wordt georganiseerd door leerkrachten en leerlingen en heeft tot doel
om ook oud-leerlingen nog eens terug op de school uit te nodigen. Bart zal worden gecontacteerd
om de oud-leerlingen op te lijsten en Daan zal worden ingelicht gezien zij de communicatie tussen
ouderraad en leerlingenraad verder behartigt.

De werkgroep concerten moet door meer mensen (zowel van de lagere school als van de middelbare
school) worden gedragen. Bij het eerste concert was de opkomst niet zo groot en bijgevolg werd ook
geen winst gemaakt. De beleving was wel geslaagd.
Op 10/12/2016 zal door de 12de klas een quiz worden georganiseerd waar alle medestudenten,
ouders en het college op zijn uitgenodigd. Promotie zal worden gevoerd via de weekberichten, de
klassenouders en met een inschrijvingsformulier dat rechtstreeks met de leerlingen zal worden
meegegeven.
Het bestuur meldt nogmaals dat de algemene vergadering zal plaatsvinden op 14/12.
Verder deelt het bestuur mee dat er een overleg is geweest met het bestuur van de basisschool en
dat beide besturen overeen kwamen dat er voornamelijk zal gewerkt worden aan verbinding en een
betere samenwerking tussen basisschool en middelbare school. Ook de verdeling van de kosten en
het kapitaal tussen beide scholen was een belangrijk punt (de audit besliste tot een herverdeling van
de kosten, zijnde 43% voor de basisschool en 57% voor Hibernia), het onderhoud en de verdeling
van de gemeenschappelijke ruimtes (waarbij pedagogie voorrang heeft op alles en voor overige
evenementen de kalenders van beide scholen goed op elkaar afgestemd zullen worden) , het AGIONdossier (dat beslist over grote werken die dienen te gebeuren; er zal door beide scholen apart een
subsidiedossier worden ingediend . Na goedkeuring zullen werkzaamheden aan het dak en de
verwarming van start gaan), de patrimoniumwerkgroep zal zorgen voor een optimaal beheer van het
gebouw.
De besturen van beide scholen wensen SAMEN na te denken om SAMEN school te maken . Hiervoor
dienen ze samen als één blok te staan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teneinde de aanwezigheid van directie en stuurgroep van Hibernia te kunnen garanderen op de
eerstvolgende ouderraden , werden volgende data vastgelegd:
-maandag 19/12/2016
-woensdag 18/01/2016

