Verslag vergadering oudercomité donderdag 29 september 2016
Aanwezig: Els Reygaert, Sabine Koninx, Alain Verelst, Eric Dugailliez, Eric Vanden Bempt, Heidi Dirix, Marc Deldime, Rudy
Vanhorenbeeck, David Theseus
Verontschuldigd: Wim Van Grunderbeeck

Agendapunt

Bespreking

Lijst met contactgegevens

De lijst met contactgegevens werd doorgegeven.
Alle genoteerde gegevens zijn correct.

Welkom aan de nieuwe
leden

Els Reygaert moeder van Juriaan Houttekier uit 3 IW.
Eric Dugailliez vader van Toon Dugailliez uit 5 IW (vervangt Greet
Van Thillo)
Eric Vanden Bempt vader van Arno Vanden Bempt uit 5 EIT.
Jeroen Van Genechten (vader van Klaas Van Genechten uit 2 ME)
komt niet meer wegens drukke werkzaamheden.

Voorzitterschap

De voorgaande jaren was Alain Verelst voorzitter van het
oudercomité.
Alain vertegenwoordigt de school op de schoolraad.
Alain blijft ook dit jaar voorzitter.

Verslag schoolraad

Eerste vergadering vond plaats op 15/09/2016.
Zie info uitgedeeld tijdens de vergadering.

Opvolging

Aanpassingen
schoolreglement

Verslag momenteel nog niet beschikbaar: zal gemaild worden van
zodra het klaar is.
Zie overzicht.
Opmerking: graag altijd toetsen toch minstens laten zien aan de
leerlingen (en liefst bespreken met de leerlingen).
(probleem bij het vak Frans in 3 IW?).

Leerlingenaantallen

Zie overzicht
Het leerlingenaantal is met ongeveer 25 leerlingen gestegen ten
opzichte van vorig schooljaar.

Ouderraad aanwezig tijdens
het oudercontact van OKAN
op 13/10

Voorstelling van het reguliere oudercomité aan de ouders van de
OKAN-leerlingen tijdens het oudercontact op 13/10.
Warme oproep om naar het reguliere oudercomité te komen.
Alain, Sabine en Eric zullen aanwezig zijn.
Marc zal het exacte uur afspreken met de OKAN-collega’s en
doormailen naar Alain, Sabine en Eric.

Dag van de leerkracht

Woensdag 5 oktober 2016
Er wordt een ontbijt voorzien voor alle collega’s.
De ouders van het oudercomité zijn van harte welkom.

Openschoolavond

Vrijdag 10 maart 2017 van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Avond met doe-projectjes (workshops) voor de leerlingen van het
vijfde en het zesde studiejaar.
Vorige twee jaren een groot succes.
Dit jaar “Factory of the future” aanwezig.

Werking SOL (schoolonline)

In principe worden er geen “onverwachte” taken op SOL gezet
zonder dat de leerlingen dit weten.
De papieren agenda blijft zeker dit jaar nog bestaan. Deze agenda
blijft een werkinstrument voor de leerlingen.
Ouders kunnen niet rechtstreeks antwoorden op een opmerking
die hun zoon/dochter van de leerkracht gekregen heeft. Het is best
om een mail te sturen naar de betrokken leerkracht.
Positief punt: één account voor ouders die zowel leerlingen in
TechnOV als Het College hebben.

Marc

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen hun account tijdens het
eerste oudercontact. Dit jaar is dit op 13/10. Is dit niet vrij laat? Dit
heeft enerzijds te maken met de drukte van de opstart van het
schooljaar (controle van de oudergegevens) en anderzijds de
mogelijkheid om de accounts tijdens het oudercontact persoonlijk
aan de ouders te geven.
Eetfestijn zaterdag 22/10 en
zondag 23/10

Vergaderdata ouderraad startuur?

Varia

Iedereen van harte welkom op het eetfestijn.
Op de uitnodigingen staat expliciet vermeld dat de mosselen
zonder wijn zijn. Hierdoor zullen er hopelijk meer allochtone ouders
aanwezig zijn.
Vorig jaar waren er voor het eerst een aantal allochtone ouders
aanwezig. Iets specifiek te eten aanbieden voor de allochtone
ouders? Als er misschien een aantal OKAN-ouders in het
oudercomité zouden zitten, zouden zij misschien een aantal
specifieke ideeën kunnen aanbrengen.
Ouders van het oudercomité hoeven in principe niet te helpen
tijdens het oudercomité maar natuurlijk zijn zij altijd welkom.
Donderdag 01/12/2016
Donderdag 23/02/2017
Volgende vergaderdata worden nadien vastgelegd.
Vergaderingen starten telkens om 19.00 uur.
-

-

Hoe kunnen andere ouders vragen ter sprake brengen
binnen het oudercomité? De namen van de ouders staan op
de website; e-mailadressen niet. Een G-mailadres maken
voor het oudercomité? Een KOV-mailadres maken voor het
oudercomité? Privé e-mailadressen vermelden? Gmailadres lijkt de beste optie. Eric zal dit aanmaken.
Bedoeling is om alle ouders de kans te geven om
agendapunten aan te brengen.
Verslagen eventueel ook op de website zetten.
Positief punt: Het afhalen van de boeken en het materiaal
(eind augustus) is zeer vlot verlopen.
Dit jaar was de verkoop voor het eerst op een zaterdag.
Eigenlijk was dit positief want er werden veel meer bestelde
pakketten afgehaald dan de voorgaande jaren.

Eric
ouderraad.technov@outlook.com

-

-

In de toekomst misschien nog een bijkomend moment
organiseren op een avond (bijvoorbeeld van 17.00 uur tot
19.00 uur).
Er is een project lopende met de afdeling lassen om het
verlaten van de school veiliger te laten verlopen. Er zal
namelijk een verplaatsbaar hek gemaakt worden.
Els zal eens informeren naar bakens die kunnen
neergeklapt worden of naar andere mogelijkheden die de
veiligheid kunnen bevorderen.

Els

