Verslag ouderraad KvRi 10/02/2020
1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Verslag goedgekeurd

2. Nieuws uit het KvRi
* Momenteel vooral bezig met de onderwijshervorming (zie documenten
uitgedeeld tijdens vergadering):
•

•

•

J1:
o toch 2u Mens & Samenleving in J1; de verwevenheid van de
doelen in het sociale deel en het economische deel is te groot
om de twee uiteen te trekken. Dit betekent dus maar 1u Beeld
in J1. De lln van het huidige eerste jaar krijgen volgend jaar
nog wel 1u M&S voor het economische deel, omdat ze dit
anders niet gehad hebben.
o benamingen aangepast: 1 Abstract (=MoWe) en 1 Concreet
(=Expl). 1 Latijn blijft uiteraard behouden.
o Voor de rest geen wijzigingen in J1.
J2:
o Alle lln hebben 25u basisvorming. Lln van Abstract zitten voor
deze 25u samen en zien algemene vorming uitgebreid. LLn
van Concreet zitten samen en zien algemene vorming iets
minder uitgebreid en aan minder hoog tempo. Binnen Abstract
en Concreet wordt uiteraard nog gedifferentieerd.
o We bieden vanaf volgend jaar 5 basisopties aan: Economie &
Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Moderne Talen &
Wetenschappen, STEM-wetenschappen, Klassieke Talen.
Belangrijk is dat dit een verkenning is, maar geen voorafname
op de tweede graad. D.w.z. dat de lln die naar het derde jaar
economie willen bv niet de optie Economie & Organisatie
gevolgd moeten hebben. Ook lln uit bv STEM-wetenschappen
of Maatschappij & Welzijn… moeten naar een derde jaar
Economie kunnen gaan.
o 2u differentiatie: hierin moet uitdieping of verbreding aan bod
komen, of remediëring. Dus kozen we om in te blijven zetten
op de loepuren. Dat betekent jammer genoeg dat er geen
ruimte meer is voor Horizonmodules in het tweede jaar. Een
deel van deze modules zit wel verwerkt in de opties.
Vernieuwing BSO: bijsturing

o 1B: extra uurtje SALSA (dus nu 2u ipv 1u); we voegen er ook
reflectie aan toe en noemen het vanaf nu SALSAR waarbij de
R dus voor Reflectie staat. Leerlingen vinden het niet
eenvoudig om zelf te plannen in de trajecturen; tijdens dit
uurtje op het einde van de week kunnen ze even onder
begeleiding van de leraar terugblikken; wat liep goed, wat
moeten ze volgende keer anders aanpakken enz…
Er zullen dus maar 2u talenturen zijn i.p.v. 3u.
o 2B: we bieden nu 12u aan waarvan 4u Mode, 4u Kantoor en
4u Voeding-Verzorging. Met de hervorming kunnen we maar
twee opties kiezen: 5u Economie & Organisatie en 5u
Maatschappij & Welzijn (= Mode en Voeding-Verzorging). Ook
in 2B voorzien we 2u SALSAR.
o 1B en 2B zat nu als graadklas samen, met een extra leraar
voor een deel van de uren. We hebben voldoende lln in 1B die
volgend jaar naar 2B kunnen; we moeten de klassen 1B en 2B
dus niet langer samen zetten.
Vanaf 6 lln in een klas zetten we in op co-teaching. Hoe meer
lln, hoe meer uren co-teaching. Vanaf 14 lln 1B of 2B splitsen
we op in 2 aparte klassen.
•

•

We zullen een infomoment organiseren zowel voor lagere scholen
(directie en leraren) als voor ouders & lln van het 6de leerjaar om
ons nieuwe concept toe te lichten. Ook voor huidige lln en ouders
van eerste jaar organiseren we een aparte infoavond om het
vernieuwde tweede jaar met de 5 opties toe te lichten.
Deze wijzigingen komen erg snel op de scholen af; we krijgen de
nodige info rijkelijk laat wat het voor de betrokken leraren bijzonder
moeilijk maakt. We doen een oproep aan het ministerie en
KathOndVla om de hervorming van de bovenbouw kwaliteitsvoller
aan te pakken en meer tijd in te bouwen (de hervorming een jaar
later laten ingaan).

* 12 feb vindt er een verkennend gesprek met de doorlichting plaats. Ze
willen met scholen die goed scoorden op kwaliteitszorg in Doorlichting 2.0
in gesprek gaan om te beluisteren hoe de vernieuwing in G1 loopt, waar
leraren tegenaan botsen, wat goed loopt…
* Leerlingenaantallen:
1 feb 2020 : 1455 leerlingen, waarvan 50 in SC → 1405 op campus KvRi
1 feb 2019 : 1426 leerlingen, waarvan 38 in SC → 1388 op campus KvRi
Daar waar we vorig jaar dus -17 lln moesten noteren, kunnen we dit jaar
+29 noteren.
Verschuivingen na Kerst: vooral intern, in totaal -3.

* Hospiteren : er komen in deze periode gedurende 2,5 week meer dan
500 lln een dag mee lopen op onze school. Dit is uiteraard heel wat extra
werk voor de leraren, maar het loont echt wel. Leraren bovenbouw helpen
gelukkig mee waar ze kunnen.
* Als school ondervinden we veel problemen om interims te vinden. We
zien dezelfde problematiek bij alle scholen uit de ruime regio. Het leraren
beroep is niet meer aantrekkelijk, dus dit is nog maar het topje van de
ijsberg. Men moet hier in Brussel ernstig over nadenken en maatregelen
treffen. We proberen de tekorten nu op te lossen door bv opdrachten
onder eigen collega’s te verdelen, maar dit vergroot alweer de werklast,
zorgt voor veelvuldige wijzigingen in lessenroosters enz… Bijkomend
probleem is dat wie in een verlofstelsel zit (bv 1/5 ouderschapsverlof) er
geen uren bij mag nemen, ook al zou hij/zij dat willen.
* Leefweken: zoals elk jaar is het problematisch dat de lln van J6 op
leefweek gaan, hier nauwelijks slapen en dus ook moe in de klas zitten.
Ook alcohol blijft een probleem bij de meeste groepen op de leefweken.
•
•

Brief vanuit ouderraad wordt opnieuw verstuurd één van de
volgende dagen (Pascal bezorgt die aan Birgit)
Met rapport Kerst 2020: opnieuw brief meegeven om eraan te
herinneren.

* Leerlingen In Actie:
- Bednet: 13 maart, LIA eerste graad stuurt deze pyjamadag aan. Er
zit in het eerste jaar ook een leerling die af en toe gebruik maakt
van Bednet.
- 21 feb: in G1 hotdogverkoop t.v.v. RTWA jongerenvakantie.
* Laptopproject wordt doorgetrokken: J1 en J4 start in sept 2020. We
zullen dan laptops hebben in J1, J2 en J4.
* 200 jaar OZCS: de school organiseert een musical op 7, 27 en 28 nov.
Reeds veel enthousiaste lln schreven zich in. Vlak na krokus starten de
audities. Op 13 mei zal er in alle 115 Vorselaarse scholen stilgestaan
worden bij 200 jaar OZCS; er wordt een animatiefilmpje van de
geschiedenis getoond, er zal een groepsfoto genomen worden en een
originele wens voor de zusters gemaakt worden. Verder moeten we nog
bekijken wat we die dag met de lln gaan doen om dit jubeljaar te vieren.
* Instagram-pagina met memes: belang van inzetten op sensibilisering.
Jongeren staan niet stil bij de mogelijke gevolgen.
* VAD-enquête bij alle lln : kan aanzet zijn om gericht bepaalde acties op
poten te zetten.

3. Rapportering tombola
Werkgroep : Pascal Sermeus, Koen Van Peel, Gitta Torfs, Hilde Van der
Velde, Ilse Buys.
Stand van zaken: opbrengst was ongeveer 6800 euro. Hiermee werd een
nieuw deel van het populaire laagteparcours op de speelplaats van
Horizon gesponsord t.w.v. 5250 euro. De school is ontzettend dankbaar
hiervoor. Er wordt erg veel gespeeld op dit laagteparcours.
In Informatief van Kerst stond hier ook een artikel over.
Er wordt bekeken wie abonnement Bobbejaanland gewonnen had; er is
nog maar eentje afgehaald dus we zullen de andere winnaars ook nog
eens verwittigen (Birgit).
Volgend jaar voor herhaling vatbaar.

4. Rapportering / budgettering quiz 24 april 2020
Werkgroep quiz: onder leiding van Walter Baeck (en eventueel zijn neef
Bruno die ook de vorige jaren hielp) met Koen Van Peel, Kenny Smeyers
en Evi Martens.
Stand van zaken:
-

Het moet een toegankelijke quiz worden.
Al enkele vergaderingen achter de rug i.v.m. vragen opstellen.
Verzoek om leerkrachten op video een vraag te laten stellen. Walter
bezorgt de vragen aan Birgit. Zij spreekt leraren aan.
Eventueel ook burgemeester en bekende oud-leerlingen (Natalia,
Wout Van Aert, Lennert Belmans, Lize Spit…) vraag laten stellen?

Publiciteit:
-

Verantwoordelijke communicatie van KvRi flyers en FB-event laten
aanmaken. Aanpassen: 5 personen per ploeg.(Birgit)
Flyers uitdelen op andere quizzen.
Walter post het event op de fora voor quizzers. Hij zal ook alle
deelnemers van vorig jaar een mail met de uitnodiging sturen
(zowel flyer als link naar FB-event als bijlage: Birgit bezorgt dit aan
Walter).

Werkgroep organisatie en catering: onder leiding van Ilse Buys met Pascal
Sermeus, Inge Vervaecke, Steven Luyckx, Steven De Wit, Carl Van
Echelpoel en Evi Martens.

Stand van zaken:
-

Eerste vergadering plannen.
Verse soep?
Hapjesbord voor herhaling vatbaar

Locatie: refter/polyvalente zaal Horizon
-

Ruimte voor 50 ploegen van 5 personen.
Zorgen voor voortoog
Voldoende bediening in de zaal nodig: Birgit vraagt na bij Raf of er
Youca-lln zijn die kunnen komen helpen.
Werken met drankkaarten. Walter bezorgt ontwerp aan Birgit. Ook
de vragen, antwoordbladen, fotorondes… mogen aan Birgit bezorgd
worden om af te drukken.

Catering: Brouwer – Willems uit Grobbendonk ?
Budget:
-

Prijzen voor 1e , 2e en 3e ploeg: Bruno heeft laten weten dat hij dit
graag opnieuw wil sponsoren. We zijn hem zeer erkentelijk.
Gadget voor iedereen: sportzakje van Nike, gesponsord door één
van de ouders. We hebben 250 stuks.

5. Informatieve avond
Oktober 2020. Volgende vergadering onderwerp bepalen en sprekers
contacteren. Eventueel in het kader van verslavingsbeleid? Birgit brengt
info mee. Andere leden van de ouderraad zoeken ook mogelijke sprekers
of interactieve activiteiten.

6. Verkeersveiligheid
Werkgroep: Steven, Hilde en Pascal.
Eerste week januari in J1 : RYD rond gevaren in het verkeer voor zwakke
weggebruikers (keuze kledij, fluohesjes, belang helm voor fietsers, belang
van gordel voor medepassagier in wagen). Was een succes.
Volgend jaar eventueel ouders enkele weken nadien prikactie laten doen?
In febr volgt nog verkeersactie van politie i.v.m. veiligheid rond het
schooldomein. Volgend jaar wil politie eventueel wel controleactie i.v.m.
zichtbaarheid doen rond de herfstvakantie.
In derde graad zijn er ook acties van RYD met tolwagen e.d.

7. VCOV
Geen specifiek nieuws

8. Varia
Klimaatspijbelaars: blijkbaar is er weer 1x per maand een oproep om te
spijbelen voor het klimaat, maar voorlopig neemt niemand van KvRi deel.
Schoolraad: dit jaar opgeschort.
Inentingen eerste jaar: was vlak voor het PW, heel ongelukkige timing. Is
reeds aan CLB doorgegeven om volgend jaar op vroeger moment te
plannen.

9. Datum volgende vergadering
25 mei 2020 om 19u30, nadien trakteert de school op een drankje.
Op 24 april graag massale aanwezigheid op de quiz!

