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Verslag vergadering van 03/02/2015

Aanwezig: Frederic de Kriek, Carine Vanwalleghem, Kristof Crommelinck, Dominique Van der
Schoot, Greet Van de Poel, Ann Van Eeckhaute, Daniël Caron, Karin Willemans, Veerle
Vermeulen, Frank Baeyens, Leen Vervaet, Yvonne Grimmon en Leen Coppens
Verontschuldigd: Anja Parmentier, Jan Baar, Bénédicte Jacobs en Chris Roels

1. Het verslag van de vergadering van 06/01/2015 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Winterfeest:
De inschrijvingen zijn afgesloten met 293 deelnemers; dit is een mooie vooruitgang t.o.v.
vorig jaar. Het valt op dat er zeer veel eerstejaars zijn ingeschreven. Er zijn een 15 tal
inschrijvingen voor de wijnverkoop en tevens zijn de posten voor de helpers goed ingevuld.
De MI-werkgroep vraagt of ze tijdens het Winterfeest de flyers “Allergie op school” mogen
verdelen. Dit stelt uiteraard geen probleem.
Aan alle organisatoren, helpers en deelnemers alvast hartelijk dank!
3. Oudercontacten:
Alle oudercontacten zijn zeer vlot verlopen.
Een paar bemerkingen voor de toekomst:
 Zowel van een aantal ouders als van leerkrachten kwam de bemerking dat sommige
gesprekken tot zeer laat in de avond duren; bij sommige leerkrachten wel tot 23u. De
vraag stelt zich in hoeverre de oudercontacten die zo laat zijn gepland, nog wel te
verantwoorden en efficiënt zijn?
Kunnen de oudercontacten niet vroeger beginnen bv. 17 u?
 Voor de leden van de ouderraad stelt zich de vraag of het dragen van de OR-T-Shirt
ook in de hogere jaren zinvol is?
 Is het noodzakelijk om daar steeds met 2 ouders en 2 leerkrachten te staan?
 Is er mogelijkheid om thermossen beschikbaar te hebben zodat de koffie daar geen
hele avond staat op te warmen.
 Het kan aangewezen zijn dat op de tafel waar men zit te wachten alvorens bij de
leerkracht te gaan, een lijst ligt van alle ouders die bij die leerkracht gepland zijn. Zo
heb je op elk moment een overzicht hoe lang je nog moet wachten.
 Kunnen de leerkrachten die onverwacht afwezig zijn, toch alle betrokken ouders die
gepland waren langs te komen, een korte verwittiging van hun afwezigheid laten?
4. Denkcafé 2016:
Volgens schooljaar is HDC aan zet om het denkcafé te organiseren.
Iedereen kijkt even uit naar mogelijke sprekers; er deden al een paar namen de ronde:
Frederik Imbo, Arnaud Raskin. Maar goede ideeën en tips zijn welkom via ons vertrouwd emailadres.

5. Opendeurdag 25/04/2015:
Dit jaar begint de opendeurdag al om 11.00 u. Ook hier zijn wat helpende handen welkom:
- Op onze Ouderraad stand
- Om rondleidingen te doen
- Om een handje te helpen in het cafetaria
Hiervoor dient nog verder overleg te worden gepleegd met de werkgroep van de
leerkrachten.
6. Hoezo, Katholieke identiteit van HDC?
Frank Baeyens laat ons weten dat HDC in een pilootproject is ingeschakeld onder leiding
van het departement godsdienstwetenschappen van de KUL waarbij men zicht wil kri jgen
op het katholiek profiel van een school.
Teneinde dit te kennen volgt er een zeer diepgaande enquête bij de leerkrachten een
beperktere enquête bij de leerlingen.
Hoe kunnen we naar de mening van de ouders peilen?
Enerzijds zullen zij in kennis worden gesteld van dit project. Anderzijds zal er steekproefgewijs ook naar de mening van de ouders worden gevraagd.
Onder toezicht van de KUL zal een representatieve groep ouders worden geselecteerd die
zullen worden gevraagd aan de enquête deel te nemen.
Dit alles zou tegen het einde van dit schooljaar moeten zijn afgerond.
7. Varia:
 Evaluatie “Te laat komers”. Er is een opmerkelijke verbetering waar te nemen in vergelijking
met vorig schooljaar. De directie stelt met vreugde vast dat het aantal jongeren die te laat
komen spectaculair is verminderd evenals de eventuele reactie van hun ouders op de
sanctie.
 Kledingreglement: Ook hier stelt de directie een spectaculaire verbetering vast. Goede
afspraken maken goede vrienden.

Volgende vergaderingen: 10/03/2015 – 21/04/2015 en 26/05/2015
De agenda wordt telk ens vrijdag voor deze datum afgesloten; alle suggesties & opmerk ingen graag voor deze
datum sturen naar: ouderraad@hdc.Ksleuven.be

