Ouderraad nb
VERSLAG VERGADERING 12 OKTOBER 2016

Aanwezig:
-

Ouders: Sonja Baum, Els De Baerdemaeker, Barbara De Mild (verslag), Christophe Huysman, Laurence Levrau,
Isabelle Stepman
School: Ann Bracquez, Katrien Heene, Wim Danschutter, Ulrik De Roover

1. Kennismaking met de nieuwe directie
Wim Danschutter stelt de nieuwe directie van Nieuwen Bosch voor. Nieuwen Bosch en OLVI Tweebruggenstraat
hebben van oudsher al hetzelfde schoolbestuur. Voortaan zal Wim Danschutter de algemeen directeur zijn van beide
scholen en in elke school afzonderlijk zal een adjunct-directeur hem bijstaan. Wim Danschutter is al jaren verbonden
aan OLVI, eerst als leerkracht, nadien als directeur. In Nieuwen Bosch is Ulrik De Roover voortaan adjunct-directeur.
Ulrik De Roover is afkomstig van het College van Melle, waar hij graadcoördinator was. Katrien Heene neemt de
functie op van stafmedewerker directie, in zowel Nieuwen Bosch als OLVI. Katrien Heene was voordien leerkracht
Latijn in Nieuwen Bosch.
2. Blik op het lopende schooljaar en de rol van de ouderraad
Momenteel telt Nieuwen Bosch 362 leerlingen, waarvan er ruim 100 intern zijn. Tijdens de vergadering zijn er 6
ouders aanwezig: 4 ouders zijn al enkele jaren lid van de ouderraad. De 2 andere ouders komen kennismaken. De
nieuwe directie stelt voor om de werking van de ouderraad te herbekijken en te moderniseren, met de bedoeling om
de ouderbetrokkenheid te vergroten.
- In de 1ste plaats wordt voorgesteld om maar een 3-tal keer per jaar te vergaderen, maar telkens rond zeer
concrete thema ’s of vragen waarover de school de mening van de ouders wil kennen.
- Ouders zouden ook op een andere manier om betrokkenheid kunnen gevraagd worden,
o b.v. via de klastitularis
o b.v. door een expliciete uitnodiging voor een rondetafelgesprek over een bepaald thema.
Er worden 2 nieuwe vergaderingen vastgelegd voor de ouderraad, nl.
- woensdag 15 februari 2017 om 20u
- woensdag 17 mei 2017 om 20u.
Deze data zullen binnenkort meegedeeld worden op de schoolwebsite.
Op zaterdag 18 februari 2017 is er een infodag voor nieuwe starters.
Op zaterdag 6 mei 2017 gaat de open dag door.
3. Enquête: resultaten
Katrien Heene situeert de enquête. Het initiatief is ontstaan in de ouderraad die de ouders wou bevragen over hun
betrokkenheid bij de school. De school heeft de enquête dan verruimd tot communicatie en GOK. Een derde van de
ouders nam deel aan de enquête, wat eigenlijk een goed resultaat is.
Enkele conclusies uit de enquête zijn:
- Bij anderstalige ouders leeft nog altijd schroom om de school aan te spreken.
- De vraag naar verkoop van 2dehandskledij bestaat nog altijd.
- Ouders vragen hulp bij het invullen van de documenten voor studietoelage
Er zal worden bekeken hoe men verder aan de slag gaat met deze resultaten.
4. Mededelingen vanuit de directie
In 2015 werd besloten om in Nieuwen Bosch de richting Grieks-Latijn af te bouwen. Nieuwen Bosch wil bij het
ministerie van Onderwijs een aanvraag indienen om in de eerste graad de basisoptie Grieks-Latijn te ruilen tegen de
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basisoptie Handel. De leerlingen die voor de optie Handel kiezen, kunnen daarna binnen Nieuwen Bosch
doorstromen naar de studierichting Toerisme en Communicatie & Media. De directeur vraagt de goedkeuring van
deze aanvraag en de ouderraad gaat hiermee akkoord.
5.
-

Terugblik op het vorige verslag van de ouderraad ( 17-05-2016) en opvolging ervan
De leerlingenraad wordt vanaf dit schooljaar begeleid en opgevolgd door leerkracht Dennis Temmerman.
Sage comme une image heeft zich voorgesteld als verdeler van schooluniformen.
Aangezien het tuinonderhoud door een firma wordt verzorgd, zal er voorlopig geen Tiptoptuindag georganiseerd
worden.

6. Varia
De ouderraad heeft haar rekening opgezegd en het resterende bedrag werd aan het einde van vorig schooljaar
overgedragen aan de school.
Een ouder heeft vragen over alcoholgebruik tijdens de tweedaagse uitstap van de 5des. Wim Danschutter belooft om
dit te onderzoeken.

