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Vergadering van 04/11/2014
Aanwezig: Jan Baar, Chris Roels, Marc De Leeuw, Frédéric de Kriek, Daniël Caron, Anja
Parmentier, Carine Vanwalleghem, Kristof Crommelinck, Veerle Vermeulen, Benjamin
Quintens, Stef Bruggeman, Dominique Van der Schoot, Greet Van de Poel, Karin Willemans,
Rudi Demoitié, Lieven De Maesschalk, Yvonne Grimmon, Leen Vervaet, Jan Van der Sypt en
Leen Coppens.
Verontschuldigd: Erik Van Cutsem, Bénédicte Jacobs en Steven Decat
1. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering: het verslag wordt op de website
gezet en tevens via een link naar de ouders doorgestuurd.
2. Bouwmaal: Graag nog wat helpende handen gevraagd. Jan Baar zal een rappel laten
versturen naar alle ouders. De definitieve lijst van helpers wordt afgerond rond 15
november. De vraag wordt gesteld of de betalingen via overschrijving kunnen gebeuren. Het
argument waarom er nog steeds cash wordt betaald, is dat er gevaar dreigt dat bestellingen
niet worden betaald, wat een verliespost kan uitmaken.
Er wordt beslist dit na het bouwmaal te herevalueren.
3. Winterfeest (07/02/2015) : De werkgroep is samengekomen en kwam tot volgende
conclusies.
 De wijnverkoop blijft behouden maar men gaat beroep doen op de brouwer die ook
van dienst is op het Bouwmaal.
 Het buffet voorziet in kaas, charcuterie en balletjes in tomatensaus.
 De leerlingen geven een optreden en de directie belooft een verrassingsact (?).
 De uitnodigingen vertrekken onmiddellijk na de kerstvakantie. Inschrijven kan via een
tool die wordt verstuurd door Berichten HDC.
 We focussen op de eerstejaars en de best vertegenwoordigde klas kan een filmticket
voor de hele klas verdienen.
 Alle nadruk ligt op extra promotie o.a. tijdens de oudercontacten na de kerstvakantie
(8/1; 12/1, 13/1 en 20/1).
4. Tien bouwstenen van HDC: Door de schoolraad wordt gevraagd wat structuur te brengen
in de bestaande versie van “de 10 bouwstenen van HDC”. Het is de bedoeling een duidelijk
onderscheid te maken tussen doelstellingen en middelen. Gezien het ingewikkelde karakter
wordt dit in een kleine werkgroep besproken die tegen volgende vergadering verslag
uitbrengt.

5. Denkcafé: Dit jaar is het thema "Een tent vol talent." Een mogelijke spreker is Luc Dewulf,
pedagoog en auteur van “ik kies voor mijn talent”. Deze spreker wordt doorgegeven aan de
voorzitster van de ouderraad van het Sint-Pieterscollege. Andere suggesties voor mogelijke
sprekers mogen doorgegeven worden via ons e-mailadres.
Het lijkt ons ook het moment om al eens na te denken over een mogelijk thema dat wij, als
organiserende school, volgend jaar kunnen gebruiken. We hernemen dit op een van de
komende vergaderingen.

6. Variapunten:
 VCOV lidmaatschap: VCOV is een overkoepelend orgaan tussen de verschillende
participatieraden van het Katholiek Onderwijs. Het VCOV geeft ondersteuning,
nuttige info en massa's ideeën waar alle leden gebruik kunnen van maken. Het
schoolbestuur zorgt voor dit lidmaatschap, waarvoor onze dank! Alle leden van de OR
kunnen zich op de site registreren: www.vcov.be. Leen Vervaet gaat naar een
voordracht van het VCOV i.v.m. het nieuwe participatiedecreet dat ook ouderraden
aanbelangt. Deze voordracht gaat door op 25 november. Op de volgende ouderraad
wordt hiervan verslag gebracht.
 Stakingsdag : Voor de nationale stakingsdag van 15/12/2014 is er een richtlijn
gekomen vanuit het Katholiek Onderwijs dat er die dag geen examens worden
afgenomen. Er is wel opvang voorzien. De examens starten bijgevolg een dag vroeger
dan voorzien.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad : 2/12 , 6/1 , 3/2 , 10/3 , 21/4 en 26/5.
De agenda wordt telkens vrijdag voor deze datum afgesloten; dus alle suggesties & opmerkingen
graag voor die datum sturen naar: ouderraad@hdc.ksleuven.be

