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1.

Verwelkoming: Welkom aan iedereen en in het bijzonder aan onze nieuwe leden. Een aantal nieuwe gezichten zijn ingegaan
op de oproep bij de voorstelling van de OR op de infoavond in het eerstejaar. Deze voorstelling kwam als verfrissend en
enthousiast over en wordt zeker in deze vorm volgend jaar hernomen.

2.

Voorstelling van alle leden: Iedereen stelt zich kort even voor en vertelt waarom hij aan de OR wenst deel te nemen. Frank
Baeyens wenst even te benadrukken welk het belang van de OR is in het kader van de participatie tussen de verschillende
groepen binnen de school: directie, personeel, leerlingen en ouders. Elke geslaagde vergadering zou een verschil moeten
kunnen maken hetzij informatief, hetzij beslissend. Een zorgpunt is wel dat we selectief omgaan met de input.

3.

Goedkeuring vorig verslag: Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Voorstelling van de verschillende deelgroepen:
 Ouderraad: De OR wenst de globale belangen van alle ouders te behartigen en wil een brug zijn tussen ouders en school.
We komen een 7 tal keer samen en bespreken een aantal voorafbepaalde agendapunten. Tussen het OR-team en de school
is er een vlotte en open relatie waarbij de OR een spreekbuis is voor de ouders. Ieder lid van de OR draagt volgens zijn
eigen mogelijkheden en talenten bij tot de vlotte werking. Enkele concrete afspraken, zoals respect voor ieders mening en
constructief zoeken naar oplossingen, maken een vlotte werking mogelijk. Tijdens deze vergaderingen krijgen wij via de
directie feedback en verduidelijking over de werking van de school. De OR wenst zich ook te engageren om bij diverse
activiteiten hulp en ondersteuning te bieden.
 Winterfeest: Dit is een activiteit die de OR organiseert met de bedoeling ouders, leerlingen en personeel elkaar te laten
ontmoeten buiten de lessfeer. Tegelijk gaat de opbrengst van deze activiteit naar het sociaal fonds van de school. Graag
hadden we hiervoor dit jaar een nog grotere opkomst willen zien. Creatieve geesten en helpende handen zijn hievoor
altijd zeer welkom!

Bouwmaal: dit feest wordt door de school georganiseerd maar de OR wenst daar zeker zijn volle ondersteuning aan te
geven. Ook hier zijn er veel helpende handen nodig! De opbrengst dit jaar gaat naar de verdere afwerking van een
onthaastingsruimte in de school.
 Opendeur & oudercontacten: Op beide activiteiten is het van belang dat wij ons als OR kenbaar maken en onze
ervaringen kunnen delen met andere ouders. Ook hier kunnen we een brug zijn tussen ouders en leerkrachten.
 Communicatie: de informatie en de communicatie trachten we gestroomlijnd te laten verlopen.

5.

Begin dit schooljaar in getallen: Er waren op 01/09/2014 in totaal 1023 leerlingen ingeschreven in onze school. Er zijn 217
eerstejaars die verdeeld zijn over 9 klassen.

6.

“Onze droom” of “De 10 bouwstenen van HDC.”: In de loop van vorig schooljaar kreeg elk personeelslid de vraag gesteld:
“Wat soort school willen we zijn?” Uit de binnengekomen antwoorden werd de top 10 geselecteerd en dit werden de 10
bouwstenen van HDC. Dit schooljaar wil de directie samen met de schoolraad dit charter verfijnen. Dit wil zeggen: de
overlappingen eruit halen, er logica in brengen, taalkundig nakijken en vooral ook vergelijken met de oudere versie van de
engagementsverklaring en opvoedingsproject. In de loop van het schooljaar zal dit verder vorm krijgen en zal dit terug op de
agenda komen.

7.

Smartschool: Rudi Demoitié geeft een korte toelichting van de nieuwe elektronische omgeving. Belangrijk is dat naast de
elektronische agenda de papieren agenda blijft bestaan. Deze agenda is een planningsagenda. In de loop van het schooljaar
zullen de kinderziektes eruit verdwijnen en zal iedereen gewend geraken aan deze nieuwe en gebruiksvriendelijke tool. Ook
een interessante tool is dat leerlingen berichtjes kunnen sturen naar leerkrachten binnen het systeem.

8.

GSM gebruik tijdens de pauzes: Over het algemeen wordt de regeling vrij strikt nageleefd maar opvolging blijft toch van
belang. De vraag wordt gesteld in hoeverre het GSM gebruik niet als asociaal wordt aanzien? Op de speelplaats van de 3 e –
6 e jaar, is vastgesteld dat dit zeker niet het geval is. Op de kleine speelplaats kan men daar geen algemeen beeld over geven.
Mogelijks kan een bevraging bij de leerlingen van het eerste jaar uitsluitsel geven. De directie overweegt om dit later op het
schooljaar te bevragen.

9.

Variapunten:
 Denkcafé vindt plaats in het Sint Pieterscollege op donderdag 12/03/2015. Het exacte uur wordt ons later nog
meegedeeld. Iedereen mag nadenken over mogelijke onderwerpen binnen het thema “ Een tent vol talent”.
 Professionals aan het woord: hiervoor doen de verantwoordelijken van het zesde jaar een warme oproep om nieuwe
sprekers. Wie zich geroepen voelt om over zijn of haar studiekeuze en daaropvolgende werkervaring te komen praten,
mag zich via het ouderraad-emailadres aanmelden.
 Als Ouderraad wensen wij de personeelsleden die met pensioen gaan persoonlijk te bedanken voor hun jarenlange zorg
en toewijding voor onze kinderen. Concrete afspraken worden hiervoor met de directie gemaakt. Tegen het einde van
het schooljaar bezorgt de Ouderraad een aantal bedankkaartjes die de directie dan kan gebruiken voor het afscheid dat
in het begin van het schooljaar wordt gevierd.
 Eén van de ouders stelde vast dat bij klassikale verbeteringen van toetsen, er soms door de medeleerlingen wat
“soepel” wordt omgegaan met fouten en punten, wanneer ze elkaars toetsen moeten verbeteren. De directie zal dit met
de betrokken leerkrachten opnemen.

10. De volgende vergaderingen van de Ouderraad zijn: 4 november 2014, 2 december 2014, 6 januari 2015, 3 februari 2015, 10
maart 2015, 21 april 2015 en afsluitend 26 mei 2015 telkens om 20 u. Suggesties en opmerkingen kan u versturen naar
ouderraad@hdc.ksleuven.be ; de agenda voor de vergadering wordt telkens de vrijdag voordien afgesloten.

