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Verslag vergadering van 2/12/2014

Aanwezig: Daniël Caron, Rudi Demoitié, Chris Roels, Carine Vanwalleghem, Jan Baar, Stef Bruggeman,
Greet Van de Poel, Karin Willemans, Ann Van Eeckhaute, Kristof Crommelinck, Bénédicte Jacobs, Anja
Parmentier, Leen Vervaet, Leen Coppens
Verontschuldigd: Marc De Leeuw, Frédéric De Kriek, Yvonne Grimmon, Dominique Van Der Schoot,
Lieven De Maesschalck

1. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering: Het verslag wordt op de website gezet. De vraag
wordt nogmaals gesteld of de school dit verslag naar alle ouders zou willen sturen via een link naar de
plaats op de website?

2. Bouwmaal:
-

Het aantal inschrijvingen blijft nagenoeg status quo. Wel valt op dat de meeste inschrijvingen
gebeuren in de laatste week van de inschrijvingsperiode, wat heel wat administratie met zich
meebrengt in de laatste dagen.

- De minimale wachttijd alvorens je aan tafel kon, was 6 min; de maximale wachttijd bedroeg een uur.
Deze lange wachttijd vindt zijn verklaring in het feit dat de 2e shift op zaterdagavond uit het grootst
aantal inschrijvingen bestond. De vraag stelt zich of de wachtperiode in de kapel, waar het aperitief
wordt genomen, niet kan worden opgeluisterd door één of andere activiteit (zoals vorige jaren). Rudi
zal dit bespreken met de organisatoren van de lagere school. Dit alles zal nauwkeurig worden
bijgehouden in een draaiboek dat Rudi zal opmaken.
-

Enkele suggesties: méér helpers nodig vooral voor het klaarzetten en opruimen van de zaal en een
betere coördinatie van de helpers, datum eerder op de maand kiezen, oud-leerlingen beter
bereiken, betaling toch elektronisch laten verlopen i.p.v. cash te laten meebrengen, hier wordt toch
zeer sterk op aangedrongen daar dit de administratieve verwerking sterk zou versnellen en
vergemakkelijken.

3. Winterfeest:
-

De werkgroep heeft het aanbod klaar van eten en drinken evenals de prijslijsten. Het drukwerk is
klaar en kan na de kerstvakantie vertrekken. Voor de marketing wordt er extra ingezet op de
leerlingenraad en worden de klastitularissen van de eerstejaars persoonlijk aangesproken om hun
klas hiervoor warm te maken. De best vertegenwoordigde klas van het eerste-jaar kan een filmticket
voor de hele klas winnen!

4. De 10 bouwstenen van HDC:
-

De werkgroep binnen de ouderraad is erin geslaagd het voorontwerp, dat door de schoolraad was
opgemaakt, in een krachtige tekst te verwoorden waarbij de accenten verder werden besproken in
de ouderraad. Zo mag de “warmte” van de school doorheen het heel concept duidelijk aanwezig
zijn. Dit wordt nu teruggekoppeld naar de schoolraad die het verder zal verwerken samen met de
aangepaste tekst die de andere geledingen hebben opgemaakt.

5. Het participatiedecreet.
-

Het bestaande participatiedecreet van 2004 werd dit jaar op een aantal punten aangepast. Het
VCOV bracht de belangrijkste punten bij elkaar en gaf hierover een infoavond waarop Leen Vervaet
namens onze school aanwezig was. Er wordt vooral gestreefd naar een vereenvoudiging van het
decreet. Zo is de samenstelling van de schoolraad en de onderliggende raden vereenvoudigd en is
er een versoepeling van de regelgeving met betrekking tot het medezeggenschapscollege. Ook
kunnen we vaststellen dat er meer belang wordt gehecht aan de inspanningen van de
schoolgemeenschap om maatschappelijk kwetsbare groepen beter te betrekken bij het
schoolbeleid. Er is een verhoogde vraag naar aandacht voor de participatie van kansengroepen en
tot slot is er een informatieverplichting voor de schoolraad en de ouderraad over deze
inspraakmogelijkheden. Dit zijn slechts een aantal punten uit een veel ruimer geheel.

6. Variapunten:








De vraag komt van een aantal ouders zowel uit de eerste, tweede als derde graad om “de
sperperiode” zoveel en zo correct mogelijk te respecteren. De directie heeft zelf ook al
vastgesteld dat dit soms wat uit het oog wordt verloren en belooft dit met de betrokken
leerkrachten te bespreken. De idee is: ofwel schaffen we de sperperiode af, ofwel blijft ze
bestaan maar dan moet ze volledig gerespecteerd worden.
Door afwezigheid van een aantal leerkrachten zijn er in de derde graad opvallend veel
studie-uren geweest.
De directie is zich daarvan bewust. Het is niet evident om snel de juiste kandidaat invallers
te vinden.
Voor sommige vakken wordt er zelfstudie gegeven. Het is echter van belang dat de leerstof
die in zelfstudie wordt geleerd toch nog samen met de leerkracht wordt overlopen alvorens
deze als gekend kan worden beschouwd.
De oudercontacten na de kerstvakantie zijn op 8/1 -12/1 - 13/1 en 20/1 telkens van 18.30 u
tot 22.30 u. Hiervoor worden telkens 2 helpers gevraagd om de ouders en de leerkrachten
van een drankje te voorzien, de ouders naar de juiste leerkracht te begeleiden en informatie
te geven over de ouderraad. Ook wordt hier reclame gemaakt voor het Winterfeest.
Graag willen we ook De Sint bedanken voor al het lekkers waarmee hij (of zij?) ons
verwende!

Volgende vergaderingen van de Ouderraad: 6/1/2015 - 3/2/2015 - 10/3/2015 – 21/4/2015 – 26/5/2015
De agenda wordt telkens vrijdag voor deze datum afgesloten; dus alle suggesties & opmerkingen graag
voor die datum naar: ouderraad@hdc.ksleuven.be

