Ouderraad 19/12/2016

Aanwezig: Toon Rubbens, Koen Mees, Guy Steegmans, Daan Rot, Carla Van Wauwe, Hilde Van Hulle,
Steve Meeusen en Veerle Van Rossum
Verontschuldigd: Ineke Kootstra, Claire Moureau, Hilde Depotter, Liesbeth Heijens, Malik Besseghir,
Verslag: Veerle Van Rossum

Bericht van de directie:
-

-

-

-

Op 19/01/2017 vindt de poëzieavond plaats. De 10de klas organiseert dit zelf dus aan de
ouderraad wordt hier geen specifieke hulp gevraagd
Op 29/01 is er het singersongwritersconcert van de concertgroep i.s.m. klas 12. Hier worden
helpers gerekruteerd vanuit het engagementsformulier van de lagere school. Ook de mensen
van de kerngroep concerten zullen aanwezig zijn. Bijgevolg wordt verwacht dat er ook hier
voldoende helpende handen zullen zijn.
Op 04/02/2016 zal de infodag voor nieuwe leerlingen plaatsvinden. Alle leerkrachten dienen
hierop aanwezig te zijn. Het lijkt aangeraden dat er ook een tweetal leden van de
ouderwerking aanwezig zijn om het onderdeel schenkingen en ouderparticipatie toe te
lichten .
In januari worden informatieavonden van klassen 5 en 6 bezocht en staat Hibernia op twee
scholenbeurzen.
Van 13-24/02 mogen broers en zussen zich inschrijven voor het komende schooljaar. Op
11/03/2016 start de inschrijving voor nieuwe leerlingen. Op deze inschrijvingsdag is
aanwezigheid van een tweetal ouders aangeraden om de ouderparticipatie en de
schenkingen toe te lichten.
Guy Steegmans geeft een toelichting aangaande de herstructurering / modernisering van het
Secondair Onderwijs. In 06/2016 werd een matrixplan opgesteld waarin alle scholen dienen
te passen. Deze matrix werd opgesteld door een commissie die zich baseert op 1 bepaald
jaar.
ASO- richtingen worden doorstroomgerichte richtingen, BSO- richtingen worden
arbeidsmarktgerichte richtingen en TSO – richtingen krijgen een dubbele finaliteit. De
herstructurering is niet op inhoud maar op uitstroom gericht. Het bedrijfsleven bepaalt de
competenties binnen TSO en BSO.
Steinerscholen trokken aan de alarmbel en geven aan niet in de matrix te passen gezien hun
eigen specifieke eindtermen. Zij vragen een eigen domein. In eerste instantie was het een
politieke keuze om geen aparte domeinen te creëren . Er is echter een breed draagvlak om
een comprehensief domein toe te voegen. Momenteel zitten alle onderhandelingen vast.
Binnen Steineronderwijs Antwerpen blijft er een acute nood aan een technische richting ,
echter gezien de herstructureringen zit ook dit dossier slop.

Bericht van het bestuur:
Ook het bestuur heeft veel over de hervorming gepraat.
In de BVA zijn de statuten licht gewijzigd. Binnen het bestuur zouden bepaalde competenties extra
aangetrokken moeten worden. Het boekjaar gaat vanaf heden van start op hetzelfde moment als het
schooljaar.
Bij de algemene vergadering waren weinig ouders aanwezig. Het draagvlak van de ouders zou
moeten verbreden. Dit is immers het enige moment waarop je echt je stem kan laten horen.
Lidmaatschap is nog steeds eenvoudig door een mailtje te sturen.
De werkgroep patrimonium gaat twee AGION dossiers indienen: een dossier voor de vervanging van
de verwarmingsketel en een dossier voor herstel en isolatie van het dak, wat samen zal vallen met
renovatie van de dakspeelplaats . Hiervoor kunnen mogelijk subsidies worden bekomen via het
Ecohuis. Er worden pogingen ondernomen om bij de bank middelen aan te trekken om deze dossiers
op te kunnen starten.

Licht in donker
De voorbereiding naar het feestweekend verliep hectisch, het resultaat en de winst is zeker geslaagd
te noemen. De opbrengst zal pas worden kenbaar gemaakt na evaluatie met beide directies. Het
podium is afbetaald en er is marge…
Naar een eventuele volgende editie toe, dient gestreefd te worden naar een mandaat van de
werkgroep zodat deze autonoom bepaalde beslissingen kan nemen rond communicatie e.d. omdat
het anders niet werkbaar is. Ook dient naar een volgende editie toe een duidelijke tijdlijn te worden
opgemaakt en dienen leden van de werkgroep zich maximaal aan de opgegeven deadlines te
houden.
De opkomst voor het toneel was zeer goed. Vier voorstellingen zijn echter te veel voor de organisatie
en de spelers. Indien er een volgende editie komt, wordt er terug voor drie voorstellingen
geopteerd.
Wat de kerstmarkt betreft, zou er ook meer differentiatie in het aanbod moeten zijn en zou er meer
animatie voor kinderen voorzien moeten worden.
De was van het evenement zou mee op de doodle helpende handen moeten komen, omdat het voor
de klassenwas te veel is om mee op te nemen.
Er zou moeten gestreefd worden naar een engagement van elke ouder voor dit evenement . Het
evenement zou moeten uitgroeien tot de cultuur van de school en een vaste begrip worden. De
werkgroep LID zou bij het begin van het schooljaar moeten langsgaan op beide colleges zodat de
colleges ook weten wie in de werkgroep zit en wat er van het college kan worden verwacht om
samen tot een geslaagd feest te komen met gedeelde werklast van lagere school en middelbaar.

Werking van de stuurgroep
-Daan is het aanspreekpunt voor werkgroepen en leerlingenraad
-Claire verzorgt de communicatie met de leden en stuurt de agenda door. Zij is ook contactpersoon
voor directie, Bestuur en College.
- Toon verzorgt de communicatie tussen de leden van de stuurgroep en zit de vergadering voor
- de stuurgroep stelt gezamenlijk de agenda op.

Opmerking:
-er is weinig doorstroom vanuit de ouderraad naar alle ouders. Eventueel een link van de
ouderraad/verslagen op de nieuwsbrief melden?
- de flyer van de ouderwerking dient te worden verspreid bij nieuwe ouders
- van schenkingen dient een onderbouwd verhaal te worden gemaakt, zodat mensen begrijpen
waarom er enerzijds facturen worden opgemaakt en anderzijds ook schenkingen noodzakelijk zijn.
De brochure op zich zou niet herschreven moeten worden, maar het verhaal rond schenkingen zou
moeten worden herhaald bij inschrijving alsook bij het begin van elk schooljaar , met zeker een
verduidelijking aangaande de concrete startdatum van de schenking , de mensuele herhaling van de
betaling en een duidelijke vermelding van het rekeningnummer.

Varia
-

-

15/02/2017 is een meeloopdag voor de 6de klassers gepland
In de periode van 13-24/02/2017 kunnen broers en zussen zich inschrijven voor het komende
schooljaar
Vanaf 11/03/2017 kunnen nieuwe leerlingen zich inschrijven
De Zuiderdokken worden heraangelegd en de buurt, dus ook de school, krijgt inspraak in de
heraanleg. CLUB ZUID (www.clubzuid.be) is de vereniging die de heraanleg opvolgt en de
opmerkingen van de buurt bundelt. Dit wordt tegen volgende vergadering terug
opgenomen. Gezien Els De Puyt als sportleerkracht op de dokken met leerlingen sport, zal dit
ook met haar worden besproken . De basisschool is ook reeds in gesprek. Op 12/02/2017 is
de volgende samenkomst van Club Zuid. Koen Mees is onze contactpersoon met de
organisatie
Volgende vergaderingen staan gepland op 18/01/2017, 08/02/2017 en 06/03/2017 (deze
laatste is samen met de lagere school)

