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Goedkeuring verslag van 03/02/2015.
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Vastenproject.
Mevr Dewallens, verantwoordelijke leerkracht van de pastorale werkgroep, komt verduidelijken
waarom de vastenwerking dit jaar niet naar FOODSTEP gaat maar naar U Go Green.
Het FOODSTEP project wordt tijdelijk “on hold” gezet. Op dit ogenblik zijn hierover nog te veel
onduidelijkheden.
De school vindt het niet te verantwoorden om 1100 leerlingen geld te laten inzamelen voor een
project dat op dit moment niet 100% transparant is.
Daarom steunt men dit jaar het project U Go Green. Dit is een project waarbij mensen uit het
Leuvense in Oeganda investeren in duurzame projecten. Via plaatselijke, kleinschalige
projecten wil men de lokale bevolking steunen.
Heel de school (eerste, tweede én derde graad) stapt mee in de vastenvoettocht op 03/04/2015
en kan zich hiervoor laten sponseren. Nadere info volgt nog.
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Opvolging vorige vergaderingen :
 De werkgroep “Oudercontacten” neemt kennis van de opmerkingen die werden
gemaakt. In de mate van het mogelijke zullen zij daar rekening mee houden bij de
volgende contactmomenten.
 Hoe zo Katholiek ? De leerkrachten hebben bijna allemaal de enquête ingevuld. Er
worden 100 ouders at random uitgekozen om hun visie via dezelfde enquête kenbaar
te maken. De resultaten van deze rondvraag zullen nog voor het einde van het
schooljaar, toegelicht worden.
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Evaluatie WINTERFEEST :
Vooreerst een DIKKE MERCI aan Karin Willemans en Greet Van de Poel om ons Winterfeest in
goede banen te leiden.
We stellen vast dat er dit jaar 301 deelnemers waren (in 2014 waren dat er 200) ; de winst is dit
jaar ongeveer € 2040 (vorig jaar was dit € 1900). Werkpunten die we meenemen naar het
volgend Winterfeest :
 Nog meer aankoop-bewust zijn. De aankopen van de producten bij Colruyt, komt in
handen van de werkgroep zelf.
 De wijnverkoop was geen succes en wordt volgende keer niet hernomen.
 Nog meer helpende handen nodig.
 Beter praktische afspraken maken.
 De elektronische inschrijvingen en betalingen fine tunen.
Het is hartverwarmend dat er zoveel positieve reacties zijn binnengekomen vooral van de
eerstejaars en hun ouders. Dit bevestigt nogmaals dat we zeker moeten volhouden.

De winst van dit Winterfeest wordt integraal geschonken aan het sociaal fonds van de school.

Aan iedereen die deelnam : hartelijk dank voor uw steun !
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Denkcafé 2015 :
Wegens een dubbele boeking diende de Ouderraad van SPC het Denkcafé te verplaatsen naar
31 maart om 20.00 u.
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Denkcafé 2016:
Zoals reeds eerder vermeld, wordt het Denkcafé 2016 door ons georganiseerd. De zoektocht
naar interessante thema’s gaat door. Suggesties blijven welkom. Het denkcafé zou doorgaan in
de loop van april afhankelijk van de beschikbaarheid van de spreker. Wordt zeker vervolgd.
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Opendeurdag 25/04/2015
Anja leidt deze werkgroep. De vraag van de school is om op die dag mee de rondleidingen te
doen, aanwezig te zijn op onze stand op de speelplaats en eventueel een helpende hand te
geven in de cafetaria. We hoeden ons ervoor om niet enkel als ober te fungeren.
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Agenda Ouderraad schooljaar 2015-2016:
 Volgend schooljaar willen we een rode draad meenemen doorheen al onze
vergaderingen. Er werd beslist om te focussen op “de 10 Bouwstenen van HDC”.
 Verder blijkt uit de reacties van onze leden dat we toch nog meer moeten focussen op
items die dit jaar naar voor zijn gekomen en die opvolging vragen tijdens de komende
vergaderingen en zeker volgend jaar. We denken ondermeer aan:
- Sperperiode en naleven van de afspraken hierover (cfr de schoolkalender die
iedere leerling krijgt).
- De lage % van klasgemiddelden en examens bij sommige vakken. Wat doet de
school hier concreet aan?
 Hoe kunnen we meer ouders betrekken bij het schoolgebeuren? Er dienen daarvoor
geen extra activiteiten te worden georganiseerd maar we kunnen daartoe onze
bestaande activiteiten (verwelkoming eerstejaars, winterfeest en oudercontacten) meer
en beter uitbouwen.

9. Varia
 De verkeerssituatie in de Parijsstraat en op het Damiaanplein is voor fietsers en
voetgangers ronduit gevaarlijk. Voertuigen houden zich niet aan de verkeersregels. Kan
via de werkgroep verkeersveiligheid van de school hieraan iets worden gedaan?
Eventueel politiecontrole?
 De school zal de nodige aandacht gaven aan de komende zonsverduistering.
 Er zijn nog twee volwaardige vergaderingen op 21/04/2015 en 26/05/2015. Op
02/06/2015 sluiten wij ons werkingsjaar af met een gezellig etentje samen met alle leden
van de Ouderraad. Laat je via Leen Vervaet weten of je erbij kan zijn? Zo hebben we
een idee voor hoeveel we dienen te reserveren.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad : 21/04/2015, 26/05/2015 en 02/06/2015
De agenda wordt telkens vrijdag voor deze datum afgesloten; alle suggesties en opmerkingen graag voor
deze datum sturen naar: ouderraad@hdc.ksleuven.be
Dank u !

