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OUDERRAAD van 21/04/2015
Aanwezig: Anja Parmentier, Leen Vervaet, Rudi Demoitié, Kristof Crommelinck, Veerle Vermeulen, Benjamin
Quintens, Bénédicte Jacobs, Daniël Caron, Stef Bruggeman, Marc De Leeuw, Steven Decat, Carine Vanwalleghem,
Yvonne Grimmon, Leen Coppens
Verontschuldigd: Jan Baar, Fréderic de Kriek, Chris Roels, Karin Willemans, Dominique Van der Schoot.
1. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. Er wordt benadrukt dat besproken items in de volgende
vergaderingen moeten worden opgevolgd. We zullen bij het begin van volgend schooljaar een lijst maken van onze
activiteiten en bespreken welke activiteiten we nog moeten aanpassen.
2. Het DENKCAFE 2015 ging dit jaar in het St Pieterscollege door. Er wordt aan de andere deelnemende scholen een
bijdrage van € 200 gevraagd. De betaling zal eerstdaags gebeuren. Voor het DENKCAFE 2016 dienen we op zoek te
gaan naar sprekers waarvan de vraagprijs niet al te hoog is. De sprekers die we nu op het oog hadden, vragen rond de
1000 euro en dat vinden we te veel. We zetten onze zoektocht verder en agenderen dit voor de eerste vergadering van
volgend schooljaar.
3. Opendeurdag 25/04/2015:
We verzorgen onze infobalie en springen bij in de cafetaria. Volgend schooljaar zal de opendeurdag plaatsvinden op
16/04/2016.
4. Verslag van de Schoolraad:
 De lage klasgemiddelden bij de kerstexamens en de lagere gemiddelden van het dagelijks werk in sommige
klassen en voor sommige vakken blijven een bezorgdheid bij de ouders. De directie en de pedagogische raad
nemen het standpunt in dat de leerkrachten de nodige inspanningen doen om dit te verhelpen, al dan niet met
begeleiding indien dit noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat die leerlingen/ klassen worden bijgewerkt zodat
zij de eindtermen kunnen halen. Het is voor de ouders echt van belang te zien dat dit ook effectief wordt
opgevolgd en dat daarin een gunstige evolutie zit. Het is echter niet de bedoeling dat de school de lat lager
legt. Ook dit punt wordt in het volgende schooljaar verder opgevolgd.
Ook wordt er opgemerkt door de ouders dat de individuele begeleiding die bepaalde leerlingen krijgen na
tegenvallende examenresultaten niet geheel duidelijk is. Is er regelmatige opvolging of de leerlingen extra
taken en oefeningen al dan niet maken, en worden de ouders ingeschakeld als dit niet het geval is?
 De 10 bouwstenen: sleuteltekst. Het doel is gelukkige, evenwichtige en zelfstandige leerlingen met de nodige
realiteitszin te vormen. De school biedt daartoe aan: sterke opleidingen , een warme school en de nodige
structuur d.w.z. op een rechtvaardige en coherente manier de afspraken navolgen. De school heeft daartoe
nodig: een frisse/kleurrijke en gezonde leefomgeving, verantwoordelijkheid geven , aangepast aan de leeftijd,
open en duidelijke communicatie, een motiverende en stimulerende houding en de nodige interactie met de
buitenwereld.
In een volgende beweging dient deze compacte tekst nog een concrete invulling te krijgen. De vraag stelt zich
wie deze invulling zal geven? Wordt de Ouderraad daarbij betrokken? Ook dit zal volgend schooljaar weer
hernomen worden voor verdere opvolging.

5. Sperperiode:
Sommige ouders merkten op dat afspraken rond de sperperiode niet altijd even correct worden opgevolgd. Even de
afspraken opfrissen: geen HT in de sperperiode, en geen taken of kleine toetsen in de tweede week van de sperperiode.
We verwijzen daartoe ook naar de afspraken die daarrond in de schoolkalender staan genoteerd. Er dient duidelijk te
worden afgesproken wat men verstaat onder HT. Toetsen die de vaardigheden testen en waarvoor thuis moet gewerkt
worden, vallen volgens sommigen wel en anderen niet onder de sperperiode, net zoals voorexamens, en er wordt ook
gesuggereerd dat presentaties eigenlijk ook niet kunnen in de sperperiode. Het is de bedoeling de sperperiode te
bewaren voor de individuele voorbereiding van de komende examens. Vanaf volgend schooljaar worden de
sperperiodes aangepast per leerjaar.
6. Tweede graad: Latijn met 4 u of 5 u wiskunde:
Momenteel is het zo dat wie Latijn of Latijn-Grieks volgt in de tweede graad dit alleen maar kan met een pakket van
5u wiskunde. De vraag stelt zich in hoeverre de school dit ook met 4 u wiskunde kan aanbieden? Er zijn een aantal
leerlingen die niet echt wiskundig zijn aangelegd, maar toch kunnen zij nu alleen maar de richting met 5u wiskunde
volgen.
Na grondige analyse door Mr Caron (waaruit blijkt dat de groep van leerlingen in het tweede jaar die goed zijn in
Latijn en niet goed in wiskunde bijzonder klein is), lijkt er nog slechts één bezwaar te blijven bestaan die de invoering
zou kunnen tegenhouden: het zou om een zeer kleine groep gaan en de vrees bestaat dat dit een splintergroepje zal
zijn. Dit groepje zal immers bij diverse klassen dienen aan te sluiten voor verschillende vakken.
Een andere ouder merkt op in hoeverre dit zal leiden tot grotere klasgroepen.
De school gaat na hoeveel leerlingen van het tweede jaar geïnteresseerd zijn in deze optie.
Op dat moment zal de directie daar dan een beslissing over nemen.
7. GSM-gebruik bij de eerstejaars:
Ongeveer 98 % van de eerstejaars heeft een GSM die hij vooral gebruikt voor te SMS-en, te bellen en om spelletjes te
spelen. Blijkbaar is het toegelaten GSM-gebruik op de speelplaats geen bezwaar om toch de nodige sociale contacten
te kunnen leggen. Toch vindt 51 % van de eerstejaars het interessant om af en toe een GSM-vrije dag te houden. De
school tracht dit volgend schooljaar zeker in te plannen.
8. Financiële status van de OR-rekening:
De school stort jaarlijks een bijdrage van € 375 op de OR-rekening. Als kosten zijn er jaarlijks de bijdrage van € 300
aan het jaarboek van de zesdejaars, € 90 lidgeld VCOV, ongeveer € 200 bijdrage tot het Denkcafé. Ons saldo op
12/2014 bedraagt € 557. Er wordt beslist onze rekening te integreren in de schoolrekening.
9. Agenda Ouderraad schooljaar 2015-2016:
Data Ouderraadvergaderingen : di 15/09; di 06/10 (open ouderraad); di10/11; di 01/12; di 05/01; di 02/02; di 08/03 ;
di 12/04 en di 24/05
Winterfeest: zaterdag 20/02/2016
Bouwmaal: zat 21/11 en zon 22/11/2015
Opendeurdag: 16/04/2016
10. Varia:
* Het invullen van de enquête “Katholieke identiteit van HDC” is in volle gang. Eerstdaags zal de geselecteerde groep
van ouders de enquête toegestuurd krijgen. De andere geledingen hebben dit inmiddels achter de rug.
* De vraag om de e-mail adressen van de leerkrachten op de website te zetten is in behandeling. Omwille van privacy
redenen dient het akkoord van elke leerkracht te worden gevraagd. Er wordt aan gewerkt om dit tegen begin volgende
schooljaar rond te krijgen.
De laatste vergadering van de Ouderraad is: di 26 mei 2015 om 20 u
Suggesties en opmerkingen kan u versturen naar ouderraad@hdc.ksleuven.be; de agenda voor de vergadering wordt
telkens de vrijdag voordien afgesloten.

