
 

VERSLAG OUDERRAAD 
 
Datum: 11 oktober 2017 
 

 
Aanwezigen: Kevin Boon, Kristin Vanderstraeten, Mayra Beke, Patrick Van Laer, Bram Vanderbruggen, Hilde 
Libbrecht, Veronique Haesaerts, Rudi Pypops, Chresten Demol, Sara De Guise, Gunther Convens 
 
 
 

Agendapunten:  
1. Voorstelrondje 
2. Wat doet de ouderraad? Wat is het doel van de ouderraad?  
3. Evaluatie opstart schooljaar 
4. Informatie rond IAO-traject / werken met teams / leefregels 
5. Oudercontact 24 oktober 2017 
6. Toetsen meegeven  
7. Buurtwerking  
8. Smartschool  
9. Fuif  

 

Verslag :  
 

1. Voorstelrondje 
Iedereen stelt zichzelf voor. We zijn heel blij vast te stellen dat er van elk jaar (1ste tot het 6de jaar) ouders 
zijn vertegenwoordigd in de ouderraad. We bemerken wel dat meeste ouders leerlingen hebben in de A-
stroom, ASO of TSO. Hier zouden we graag nog meer ouders uit de B-stroom/BSO willen betrekken.  
Bram Vanderbruggen laat weten dat hij graag zijn rol als voorzitter zou willen afstaan. Dit moeten we 
volgende vergadering zeker verder opnemen.  
 

2. Wat doet de ouderraad? Wat is het doel van de ouderraad?  
Ouders geven feedback / advies over situaties en de algemene werking op school. Frustraties of werkpunten 
mogen zeker geuit worden op een constructieve manier. Deze punten worden ook telkens doorgegeven aan 
de directie (meestal iemand uit het directie-team aanwezig) en worden dan aangepakt naar mogelijkheid / 
dringendheid/… We vergaderen meestal om de 6 weken en deze vergadering start telkens om 19u30. We 
proberen steeds af te ronden rond 21u30.  
  

3. Evaluatie opstart schooljaar 
- Standaard Boekhandel :  

 In Tielt-Winge wisten ze van niets ivm boeken bestellen voor Redingenhof.  
 Er blijven zich fouten voordoen met domiciliëringen (gewoon geld afhalen, later wel 

teruggestort). Ouders geven aan dat ze door deze problemen ook niet wensen te 
domiciliëren op school zelf.  

 Nog steeds onduidelijk wanneer leerlingen godsdienstboek en atlas bestellen of niet. Dit 
zou misschien ook kunnen vermeld worden in de begeleidende brief (is dit al niet?)  

 Kan er ook betaald worden via overschrijving?  
- Huurboeken: sommige klassen hebben ook huurboeken. Dit is niet zo duidelijk. Gunther zal hierover nog 

een mail sturen naar de klassen die een huurboek besteld hebben met daarin ook de boodschap dat ze 
hun huurboek zeker moeten in orde houden.  



 

- Afhalen schoolmateriaal en eerste betaling: dit ging redelijk vlot. Sommige ouders willen graag nog wat 
extra informatie of zitten nog met vragen. Dit moeten de collega’s afblokken omdat anders de 
wachtrijen te lang worden. Het is misschien een idee om een extra info-balie te maken tijdens deze 
dagen waar ouders met hun vragen terecht kunnen?  

- Ouders met meerdere kinderen weten niet dat ze dit ook ineens kunnen afhandelen (dus maar 1 dag 
moeten komen). Dit zou kunnen vermeld worden in de brief die wordt meegegeven hierrond.  

- Het blijft wel nogal vreemd dat enkel een agenda wordt meegegeven, maar ouders begrijpen wel de 
situatie.  

- Atlas van de school of niet? Sommige klassen moeten hun eigen atlas meebrengen, andere klassen 
kunnen een atlas van de school gebruiken (en hun eigen atlas dus voor thuis houden). Dit is niet zo 
duidelijk  opnemen met de VWG aardrijkskunde  

- Bij het afhalen van het schoolmateriaal wisten sommige ouders niet dat sportkleding kon gepast 
worden. Er is ook de vraag hoe leerlingen nog sportkleding kunnen bijbestellen (extra kleding of 
leerlingen die later instappen)  hiervoor gaan ze naar het lokaal links bij het binnenkomen van de 
sporthal. Daar kan één van de sportleerkrachten wel verder helpen. De betaling gebeurt dan achteraf 
(op volgende factuur).  

- EM-STW (samengestelde klasgroep) is een klas uit 2 verschillende vloten. Hier liep dus iets mis bij de 
toespraak begin schooljaar.  

- Startdag SPW: heel slecht weer geweest om op het water te zitten (misschien hier een regenprogramma 
voorzien in de toekomst)  

- GWP 3 BSO in Lombardsijde: bedenking van de ouders dat deze organisatie wel beter kon.  
- Mogen leerlingen van de bovenbouw op de speelplaats van de middenschool? NEEN! Leerkrachten 

worden op de hoogte gesteld om dit te bewaken tijdens hun toezicht.  
 

4. Informatie rond IAO-traject / werken met teams / leefregels 
Het traject werd vorig jaar al uitvoerig voorgesteld op de ouderraad (zie vorige verslagen). De teams zijn nu 
effectief in werking en alle ouders hebben een mail gehad van de coördinator van het team waarin hun 
zoon/dochter zit. Het doel blijft nog steeds om meer leerlinggericht te kunnen werken en onze school 
minder verknipt te maken. 
De school heeft ervoor gekozen om vanaf nu de term ‘leefregels’ te gebruiken ipv ‘orde en tucht’.   
 

5. Oudercontact 24 oktober 2017 
We gaan de ideeënbus aan de balie zetten met daarbij briefjes voor ideeën of achterlaten van gegevens bij 
interesse in de ouderraad.  
 

6. Toetsen meegeven / evaluaties / huiswerk 
- Ouders vragen of leerlingen hun toetsen kunnen meekrijgen of dat deze op z’n minst worden 

besproken in de klas. Elke evaluatie moet ook een leermoment zijn en verbetering van deze 
toetsen zijn dus heel belangrijk. Indien toetsen niet kunnen meegegeven worden, kunnen deze 
dan misschien ofwel gekopieerd worden of mag de leerling hiervan een foto nemen?  

- We merken op dat er nog steeds 0 wordt gegeven op toetsen en taken.  
- Een aantal leerkrachten laten huiswerk in de klas maken (om te vermijden dat ze taken niet 

meer terugkrijgen?). Als dit zo is, misschien dit niet ‘huistaak’ noemen, maar gewoon ‘taak’ of 
‘klastaak’. Dat brengt meer duidelijkheid.  

 
7. Buurtwerking 

De school is heel erg begaan met de buurt en wil hier goede contacten blijven behouden. Daarom wordt er 
wel ingezet op toezicht (voor school en tijdens de middag) in de buurt. Er werd melding gemaakt van 
overlast in het Begijnhof (zie mail adjunct-directeur naar leerlingen hierover). We blijven in overleg met de 
buurt rond overlast en verkeersveiligheid.  
 

  



 

8. Smartschool  
- Vooral rond het ingeven van toetsen en taken zijn er nog wel bemerkingen. Ouders en 

leerlingen merken dat soms de dag voordien (en soms zelfs heel laat) nog taken of toetsen 
worden opgegeven. Dit kan écht niet! Kan hiervoor een deadline ingesteld worden?  

- De smartschool-account van de ouderraad zou terug moeten geactiveerd worden. Sara vraagt 
dit na bij Sofie Vancoppenolle.  

 
9. Fuif  

De bemerking is toch dat dit veel inspanning vraagt voor wat het opbrengt. We zouden hier echt de 
leerlingenraden (eerste graad en bovenbouw) ook bij willen betrekken. Dit zal aan hen worden voorgesteld 
en we nemen dit punt terug op een volgende vergadering.  
 

 
 
 
 

Volgende vergadering:  
 
dinsdag 21 november ‘17 om 19u30 in de leraarskamer 
 

Bijlagen:  
- Lijst gegevens aanwezigen ouderraad (ter beschikking op aanvraag)  

 
 

 


