Verslag Ouderraad HDC
Datum: 16-09-2014
Aanwezigen
Veerle Vermeulen, Chris Roels, Carine Vanwalleghem, Katrien Geuens, Elsje Laes , Anja Parmentier,
Karin Willemans, Marc De leeuw, Steven Decat, Leen Damman, Leen Vervaet, Yvonne Grimmon, Ann
Van Eeckhaut, Jan Baar, Jan Van Der Sypt, Leen Coppens, Anne Delepesse, Daniel Caron en Rudi
Demoitié.
Agendapunten:
- verkiezing nieuwe voorzitter/ondervoorzitter, verkiezing nieuwe secretaris: eerste stap
- participatie aan openklasavond en aantrekken nieuwe leden
- stand van zaken planning winterfeest
- varia
1. Verwelkoming en verkiezing nieuwe voorzitter/ondervoorzitter, secretaris
We verwelkomen twee nieuwe ouders van eerstejaars : Katrien Geuens en Leen Damman.
Onze vorige voorzitter Chantal Kortmann heeft haar mandaat ter beschikking gesteld omdat haar
kinderen niet langer op HDC school lopen.
Dit betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter & secretaris. Daniel Caron zit deze
eerste vergadering éénmalig voor.
In de schoolraad wordt Chantals plaats ingenomen door Leen Coppens. Daarnaast blijven ook Jan
Baar en Karin Willemans lid van de schoolraad. De schoolraad is een adviesorgaan waar
vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, schoolomgeving en leerkrachten samen met de directeur
in overleg gaan.
Met inachtneming van de voorschriften van het intern reglement en met ruime meerderheid wordt
een nieuwe voorzitter / ondervoorzitter en secretaris verkozen.
Voorzitter: Leen Vervaet
Ondervoorzitter: Yvonne Grimmon
Secretaris: Leen Coppens
Marc De Leeuw blijft ook dit jaar nog penningmeester.
Naast deze leden, zijn er een viertal interne werkgroepen die elk een specifieke doelstelling hebben
en die door een verantwoordelijke worden aangestuurd.
 Werkgroep WINTERFEEST: Karin Willemans
 Werkgroep COMMUNICATIE: Yvonne Grimmon?
 Werkgroep OPEN DEURDAG & OUDERCONTACTEN: Anja Parmentier
 Werkgroep BOUWMAAL: Jan Baar
Langs deze weg doen wij ook nog een warme oproep aan vrijwilligers om bij deze verschillende
activiteiten een handje toe te steken!
2. Participatie aan openklasavond en aantrekken nieuwe leden
- Op 30/9 is het OPENKLASAVOND bij de eerstejaars. Als Ouderraad willen wij van deze gelegenheid
gebruik maken om onze activiteiten kenbaar te maken. We gaan op die avond langs in de
verschillende klassen van het eerste jaar om uitleg te geven over de werking van de ouderraad.
Nadien bieden de ouders een drankje aan op de speelplaats (drank wordt door de school voorzien)

en kunnen we nog even napraten. Anja Parmentier stuurt de tekst die vorig jaar als handleiding werd
gebruikt, door naar de betrokken personen.
 Wie van de ouderraad helpt hierbij?
o Jan Vandersypt
o Yvonne Grimmon
o Anja Parmentier
o Leen Vervaet
o Chris Roels (helpen bij de drankstand)
 We spreken om 19u af onder de luifel van de speelplaats van de eerstejaars.
- Om ouders uit te nodigen voor de open ouderraad van 7 oktober, zal Yvonne Grimmon een mail
opstellen (vanuit het emailadres van de ouderraad) die naar alle ouders wordt verzonden. In
deze mail worden de doelstellingen van de ouderraad kort samengevat en wordt er een
enthousiaste oproep gedaan om naar de ouderraad te komen. De verschillende werkgroepen
worden eveneens kort voorgesteld. Met deze mail willen we ouders zin doen krijgen om deel te
nemen aan de ouderraad.
- Op de website van de school wordt een aankondiging gezet: “7 oktober: open ouderraad. Elke
ouder welkom!”
3. Het Winterfeest
Het WINTERFEEST gaat dit jaar door op 07/02/2015.
Op basis van het zeer uitgebreide verslag en de evaluatie van Karin Willemans, stelt zich de vraag of
we nog verder gaan met het huidige concept. De opkomst lag niet hoog (198 personen; in 2009
waren er 400 mensen) en we vragen ons af of dit ligt aan de formule van kaas en wijn, dat voor
sommigen misschien wat verouderd is. Er wordt geopperd om eventueel over te stappen naar een
brunch op zondagochtend.
Na beraad hebben we unaniem besloten om het winterfeest in zijn huidige hoedanigheid te laten
bestaan. De formule is pas sinds vorig jaar vernieuwd (kaas/vlees en wijn + balletjes in tomatensaus)
en misschien heeft het meer tijd nodig om te groeien. We zullen wel extra inspanningen leveren om
het bezoekersaantal te laten stijgen en extra inkomsten te voorzien. Zo wordt er onder andere
gedacht aan een tombola; de leerlingen van de zesdejaars en/of de leerkrachten van de humane
wetenschapen kunnen eventueel nauwer betrokken worden bij deze (sociale) activiteit.
Iedereen benadrukt dat deze activiteit van sociaal belang is en dit dient zo te blijven. Deze werkgroep
gaat binnenkort van start en ook hiervoor willen we een ZEER WARME OPROEP doen om aan te
sluiten bij deze werkgroep.
4. Varia
 Op 1 september is SMARTSCHOOL, als opvolger van eloV, van start gegaan.
Bewust is ervoor gekozen om alleen de account voor elke leerling te ondersteunen. Na grondige
evaluatie in de loop van dit schooljaar kan de mogelijkheid bekeken worden om dit verder uit te
breiden naar een account voor de ouders.
De kinderziektes die inherent zijn aan deze nieuwe opstart, worden stuk voor stuk onderzocht en zo
snel mogelijk geremedieerd. Het vraagt wat tijd van iedereen om zich aan deze nieuwe omgeving aan
te passen.
Belangrijk om weten is wel dat de klasagenda vanaf dit schooljaar alleen op SMARTSCHOOL staat
maar dat elke deadline (taak- toets - …) nog steeds in de persoonlijke papieren klasagenda wordt
genoteerd. Niet alle leerkrachten blijken dit te doen. De directie engageert zich om de leerkrachten
nogmaals op te roepen dit consequent toe te passen.
De vraag wordt gesteld aan de school om hierover duidelijk te communiceren naar de ouders: wat
kunnen we van Smartschool verwachten, hoe wordt een planning opgevolgd?



De leerlingen van het zesde jaar krijgen de kans om de lessen voor het theoretisch
RIJEXAMEN via de school aan te leren en ook het examen af te leggen. De aanwezigheid van
alle deelnemers aan alle sessies (4 bijeenkomsten) is hiervoor noodzakelijk.
Afwezigheid wegens ziekte dient te worden verantwoord met een doktersattest.



Vorig schooljaar heeft Leen Vervaet een zeer interessante workshop gegeven over
RUGPIJNPREVENTIE. De opkomst was zeer mager, enkel de voltallige directieraad was
aanwezig. Daarom wordt het dit jaar herhaald en mogelijks verruimd. Aan de leerlingen
wordt gevraagd om rugklachten ten gevolge van een slechte houding te melden aan de
klasleerkracht of aan Mr Caron.



Er komt een opmerking dat door de gymleerkrachten wordt gevraagd om de naam van de
leerling op de gym-T-shirt te schrijven.
Is dit echt noodzakelijk? Kan daar geen andere – minder drastische – oplossing voor worden
gezocht? Naamstickers?



In de FIETSENSTALLING wordt gevraagd dat de oudere leerlingen de plaatsen in de
bovenparking voorbehouden voor de leerlingen van de eerstejaars. Mogelijks zal hiervoor
een controle systeem worden ingesteld.

5. Volgende vergaderingen
Ouderraadvergaderingen
Plaats: refter van de zesdejaars, ingang langs de
Parijsstraat

7/10 (open ouderraad d.w.z. alle ouders zijn
welkom)
4/11
2/12

Duur: 20u00 – 22u00

6/1
3/2
10/3
21/4
26/5: afsluiten werkjaar

De agenda wordt telkens vrijdag voor deze datum afgesloten; dus alle suggesties & opmerkingen
graag voor die datum sturen naar: ouderraad@hdc.ksleuven.be
De schoolraad komt bijeen op donderdag 23/10; 26/3; 4/6 telkens om 19u30

Dank aan alle aanwezigen en een fijn werkjaar gewenst aan allen!

