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Verslag vergadering van 06/01/2015
Aanwezig: Leen Vervaet, Yvonne Grimmon, Ann Van Eeckhaute, Marc De Leeuw, Carine Vanwalleghem,
Jan Baar, Anne Van Cutsem, Kristof Crommelinck, Frédéric de Kriek, Anja Parmentier, Bénédicte Jacobs,
Daniël Caron, Karin Willemans, Steven Decat, Chris Roels, Leen Coppens
Verontschuldigd: Rudi Demoitié, Dominique Van Der Schoot, Greet Van De Poel.
1

Welkom aan iedereen en voor elk van jullie een gezond en voorspoedig 2015!

2

Het verslag van 02/12/2014 wordt unaniem goedgekeurd.

3

Winterfeest:
 Door de recente serverproblemen is er een lichte vertraging opgelopen in de verspreiding
van de uitnodigingen maar deze worden eerstdaags verstuurd.
 Er wordt extra gefocust op de eerstejaars waarbij aan de ouders de kans wordt geboden
om samen te zitten met de andere klasgenoten tijdens het eten.
 De leerlingenraad wordt gevraagd om mee reclame te maken voor dit feest.
 De oproep voor helpende handen zal eerstdaags in de (mail)bus vallen; graag zoveel
mogelijk helpende krachten om de zaal klaar te zetten, de groenten te snijden, de
kaasplanken klaar te maken, op te dienen en op te ruimen op het einde van de avond.
We hopen met z’n allen op een evenaring van het resultaat van vorig jaar!

4. Oudercontacten: voor elke oudercontactavond zijn er minstens twee helpers nodig.
Zij zullen instaan voor:
 Onthaal en wegwijs maken van de ouders
 Reclame maken voor het Winterfeest
 Aanbieden van drankje aan de leerkrachten en ouders.
5. . Opmerkingen ouders:
 De vraag werd gesteld of het mogelijk is om een lijst met alle namen en email adressen
van de leerkrachten op de website te zetten. Dit wordt positief onthaald door de directie
die dit op het lokaal overlegcomité zal bespreken en er verder gevolg aan zal geven.
 Sommige ouders (vooral in het zesde jaar) vinden de onkosten nogal hoog oplopen en
stellen zich vragen bij het nut van sommige aankopen.
De onkostenlijst wordt ieder schooljaar zorgvuldig geëvalueerd; bovendien is de directie
zeer alert voor activiteitsgebonden onkosten, bv. busvervoer bij uitstappen is zeer
kostelijk.
Vaak echter organiseert de klas zelf een aantal activiteiten die ook geld kosten en waarbij
de sociale druk om mee te doen hoog is, bv. pizza eten met de klas tijdens de middag,
gaan schaatsen met de klas na de examens, klas-sweater voor de laatstejaars.
Elk van de leden van de ouderraad maakt voor dit schooljaar voor zijn/haar kind een
oplijsting van alle kosten voor dit schooljaar. Dit zal op de laatste vergadering worden
geëvalueerd en meegenomen naar de schoolraad waar dit item ook aan bod komt.
 Vanaf volgend schooljaar zullen op de rapporten geen gemiddelden meer staan maar
medianen. Dit wordt algemeen aanzien als een beter vergelijkingspunt om een kind te
situeren binnen de klasgroep.



Enkele ouders uiten terecht hun bezorgdheid over het feit dat in sommige klassen, bij
sommige (vaak dezelfde) leerkrachten het gemiddelde van het examen of zelfs het
gemiddelde van examen + dagelijks werk zo laag ligt (nauwelijks 50 % of in sommige
klassen zelfs eronder).
Hoe kan dit gebeuren: zijn de leerlingen niet goed voorbereid of is het examen (te)
moeilijk? Wat doet men tijdens het trimester daaraan en wat doet dit met de motivatie van
de leerling en leerkracht?
Dit probleem is ook de directie opgevallen en zij probeert daar gepast op te reageren.
We dienen ons bewust te zijn dat het probleem kan liggen bij de leerling, bij de leerkracht
of bij beiden. In elk van de gevallen dient er werk te worden gemaakt van een andere
(betere) aanpak. Als leerling word je wakker geschud en dien je je grondig te herpakken.
Bij de leerkracht verwachten we bij dergelijk resultaat een grondige reflectie van het
gebeuren en een plan van aanpak, klassikaal of individueel, voor de toekomst.
Hierbij is het van het grootste belang om de motivatie van de leerlingen te behouden of
zelfs te versterken.
Dit punt wordt ook meegenomen naar de schoolraad gezien de impact die het heeft op
vele leerlingen en hun ouders.



Er kwam een vraag van een ouderpaar naar een sociaal zinvolle invulling van de dagen
tussen het laatste examen en de proclamatie.
Niet alleen is dit organisatorisch een moeilijke opdracht maar tevens stelt zich de vraag in
hoeverre dit verplicht kan worden gemaakt? De ouderraad steunt dit initiatief zeker voor
de leerlingen van de eerste graad. De directie zal de vraag van haar kant verder
onderzoeken.



Een ouder gaf de opmerking om bij de klasfoto wat meer de gezichten van de leerlingen te
accentueren en minder muur en vloer op foto te brengen.

6. Varia
- Om de interactie tussen ouders en ouderraad te maximaliseren is het steeds mogelijk om
agendapunten en/of bijzondere aandachtspunten voor te stellen. Dit kan best via e-mail aan de
voorzitter (ouderraad@hdc.ksleuven.be), bij voorkeur ten laatste op vrijdag voorafgaand aan de
volgende vergadering.
Volgende vergaderingen van de Ouderraad: 03/02/2015 – 10/03/2015 – 21/4/2015 – 26/05/2015

