VERSLAG OUDERRAAD 30 januari 2019

Aanwezig: Tom, Ward, Alona, Babs, Wim, Ils en Bart (directeur)
Verontschuldigd: Philippe en Annelies

1. Goedkeuring vorig verslag.
Het verslag van de ouderraden van 24/10/2018 en 28/11/2018 wordt goedgekeurd.
De digest van deze 2 ouderraden werd op de website geplaatst.
2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten:
- Telling XIU: de telling is vlot verlopen en de resultaten en tips werden verspreid via de
vrijdagpost.
-

Milieuraad: Ward heeft van mevrouw Katrien Arnouts een email ontvangen ivm de XIUactie van de milieuraad. De milieuraad organiseert van maandag 18 tot en met vrijdag
22 februari een verkeersweek. Ze starten maandag met een filmpje in elke klas over
verkeer en het nut van helm-fluo-licht .... . Ward heeft hen enkele linken bezorgd met
nuttige informatie.
De leerlingen gaan ook elke dag (di-vrij) aan de schoolpoort tellen en aan de leerlingen
die fluo en een helm dragen een tombolabonnetje uitdelen. De milieuraad is nog op
zoek naar prijzen. Vorige jaren sponsorde de ouderraad blijkbaar, zodat ze filmtickets
en gadgets konden aankopen. De ouderraad beslist om 100 € toe te zeggen , en
afhankelijk van de opbrengst van de pizzaverkoop al dan niet dit bedrag op te trekken.
De vraag werd ook gesteld aan de ouderraad om mee te tellen. Wim zal een oproep
lanceren bij de ouders van de ouderraad om te helpen tellen.
Ze organiseren op maandag en dinsdag, samen met Multiobus, ook een busevacuatie
met aandacht voor de dode hoek voor de leerlingen.

3. Activiteiten:
- Werkgroep pizzaverkoop;
De brieven naar de ouders en de leerkrachten zijn klaar. De bestelsite is online en
uitgetest. Mevrouw An Fransen heeft op de homepage van de website van het
Montfortcollege een artikel geplaatst en een link naar de bestelsite.
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De bankkaart met volmacht op de rekening is niet meer tijdig rond geraakt. De
financiële dienst zal dagelijks het overzicht van de stortingen doormailen naar
Annelies.
Wim zal ook een oproep lanceren voor helpende handen op vrijdag 15/3/2019 vanaf
13 u tot 16 u om de bestellingen klaar te zetten tussen 16 u en 18 u om de bestellingen
uit te delen. De bedeling zal doorgaan in de gang van de leerlingenbar naar de
speelplaats. Indien deze locatie niet mogelijk is, kan uitgeweken worden naar de
polyvalente ruimte / pingpongzaal.
-

Gespreksavond;
Er wordt gebrainstormd omtrent de mogelijke thema’s:
 Gezonde voeding: Tom is nog steeds bereid om een gespreksavond rond dit
thema te leiden.
 Sociale media/gaming: eind vorig jaar heeft Wim nog informatie van de
gemeentelijke preventieambtenaar bezorgd aan Nele Maes en Joke
Vandenbergh.
Jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s van sociale
media; ‘fake’ accounts, verspreiden van foto’s, …
Een probleem bij ‘gaming’ doet zich vaker voor bij jongens.
 Klimaat: naar aanleiding van de actie ‘spijbelen voor het klimaat’ is dit een hot
thema geworden. Op 7/2/2019 zal er in Leuven een klimaatactie doorgaan. Bart
duidt dat de school wettelijk gezien niet akkoord kan gaan met de spijbelactie.
Leerlingen die spijbelen zijn ook niet gedekt door de schoolverzekering. De
leerlingen die gespijbeld hebben de voorbije donderdagen zijn gesanctioneerd
én zijn een vrijdagavond moeten nablijven. Babs vertelt dat haar zoon zeer
opgetogen was over de invulling van de vrijdagavond voor die leerlingen die
hebben gespijbeld.
 Bart stelt voor om anders eens uit te kijken naar een publiekstrekker. Alona is
bereid om te polsen bij Peter Adriaenssens. Het is wellicht te kort op om
Peter Adriaenssens nog te strikken.
Alona en Babs denken nog eens na over mogelijke alternatieven.
Conclusie: Alona tracht Peter Adriaenssens te contacteren. Indien dit niet meer lukt,
gaan we verder op de piste van gezonde voeding.

-

Weegactie boekentassen i.s.m. leerlingenraad.
Bart vraagt na of er hieromtrent nog initiatieven worden genomen door de
leerlingenraad.

4. Communicatie (evaluatie):
- Website:
We bekijken de website van het Montfortcollege. De verslagen (digest) van de
ouderraad en de pizzaverkoop staan op de homepagina.
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De pagina’s van de ouderraad worden bekeken. De tekst kan behouden blijven.
5. Besprekingen schoolreglement (stand van zaken)
Het huidig schoolreglement dateert reeds van 2016. Het nieuw ontwerp van
schoolreglement werd nog nooit volledig goedgekeurd. Bart wil dit jaar het huidig
schoolreglement aanhouden om geen verwarring te zaaien. Tegen mei / juni moet het
nieuwe schoolreglement op punt staan én vanaf 1/9/2019 zal het nieuwe
schoolreglement dan in voege gaan.
6. Bespreking bouwplannen
- De bouwplannen worden overlopen:
Sporthal (naast de kapel): de concrete plannen kunnen op een volgende ouderraad
toegelicht worden omdat ze momenteel nog niet definitief vast liggen. De site is
beschermd, wat beperkingen opleg aan de inplanting van de nieuwe sporthal.
Bouwaanvraag voorzien voor 2019, start van de bouw voor 2020 en de ingebruikname
voor 2021.
- Nieuwbouw: de witte burcht en het wit paviljoen mogen plaats maken voor een
nieuwbouw. Deze nieuwbouw zal plaats bieden aan klaslokalen, een refter en een
afdak.
Ils haalt aan dat er bij slecht weer onvoldoende overdekte ruimte is om te picknicken.
Is er geen mogelijkheid om eerder een bijkomend afdak te voorzien.
Bart stelt dat Erfgoed niet akkoord gaat met een afdak achteraan de voorbouw omwille
van erfgoedwaarde, enkel een heel klein afdak wordt toegestaan.
- Onderhoudswerken: vervangen ramen, elektriciteitswerken, verwarmingsinstallatie,
sanitair, daken, …
- Restauratie: De boerderij, het OP, het Abdissenhuis, de aula en de kapel komen in
aanmerking voor restauratie. Deze projecten worden extra gesubsidieerd omdat deze
gebouwen erfgoedwaarde hebben, maar zijn ruimtelijk minder interessant om in te
vullen.
7. Nieuwe lessentabellen 1ste graad (zie bijlage)
Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat in Vlaanderen de modernisering van het secundair
onderwijs van start. Ook in het Montfortcollege zorgt dit voor een heel nieuwe aanpak
en een aangepaste lessentabel
Bart geeft toelichting.
8. Inschrijvingen 2019-2020
Bart geeft uitleg bij het belangenconflict dat de Franse Gemeenschapscommissie heeft
ingeroepen tegen het voorstel van inschrijvingsdecreet in het Vlaams onderwijs. Hierdoor
is het hele inschrijvingssysteem vervallen. Onze school heeft nu op enkele dagen tijd een
eigen inschrijvingssysteem op poten moeten zetten. Er is gekozen voor digitaal aan te
melden met 2 criteria voor de rangorde; deels chronologisch, deels door loting.

3

9. Varia
- Op dinsdag 12 februari organiseert de milieuraad de Dikke truiendag. Deze staat in
het teken van de fietsers. Ze gaan hen belonen met een bonnetje voor een lekkere
warme chocomelk!
- De ouderraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een vergadering van de VZW
KODiD op 7/2/2019, waarop de voorzitters en de secretarissen zijn uitgenodigd. Ward
en Wim zullen hier naar toe gaan.

Volgende vergadering van de ouderraad 13/03/2019 om 20 u.
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