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1. Goedkeuring verslag van 21/04/2015.
2. Feedback vorige vergadering:
 Latijn 2e graad met 5 u wiskunde of 4 u wiskunde: Daniël Caron deed
een rondvraag bij de 2e jaars en er zouden op de 55 leerlingen die
Latijn volgen slechts 2 lln kiezen voor de richting Latijn met 4 u
wiskunde. Navraag bij de 3e jaars leert dat ook daar minder dan 5
leerlingen deze richting zouden hebben gekozen.
Conclusie : Met deze beperkte aantallen wordt de richting Latijn met 4 u
wiskunde volgend jaar niet aangeboden. Weliswaar wordt deze
denkoefening elk jaar opnieuw doorgevoerd.
 Sperperiode : De directie laat weten dat ook dit in verder onderzoek is
en dat daar in de loop van volgend schooljaar opnieuw over zal
gecommuniceerd worden. Er wordt gevraagd dat de leerlingen (of hun
ouders) overtredingen op de afspraken blijven melden aan Mr Caron.
3. Katholieke identiteit van HDC:
De Heer Paul Vereecke licht de resultaten van de enquête toe.
De werkgroep komt tot de eindconclusie dat:
 Waardenopvoeding wel degelijk aanwezig is op HDC.
 Het relativisme (= niet geloven in een katholieke identiteit) en de
symbolische duiding van de verhalen uit de bijbel (post-kritisch geloof)
komen sterk naar voor in de groep van ouders, leerkrachten en
leerlingen. Vooral de ouders en de leerkrachten wensen de katholieke
waarden uit hun historische context wensen weg te halen en deze
opnieuw in te planten in onze hedendaagse samenleving.
 Uit de enquêtes blijkt dat een deel van de deelnemers een kleurrijke
school willen zonder dit te verbinden aan katholieke waarden. Een
ander deel wil dat weer een open dialoogschool zijn waarin katholieke
waarden de norm zijn. Daarin ligt de uitdaging voor de komende jaren.
 Het viel op dat er slechts een 5 % van de ad random gekozen ouders
deelnam aan de enquête.

4. Inclusieproject met Terbank:
De Heer Dupont komt met zeer veel enthousiasme verslag uitbrengen van het
project dat hij met zijn klas organiseerde. De leerlingen van 3E4 zijn een dag op
bezoek geweest in klas van juf Leen in de Buso TERBANK school. De leerlingen
hebben zich met hart en ziel ingezet om samen met de leerlingen van juf Leen
een aantal mooie momenten en sociale activiteiten op touw te zetten. Dit was
een zeer confronterende maar ook bijzonder leerrijke ervaring. Zij verdienen
daarvoor een dikke pluim!
Volgend schooljaar zal deze klas van juf Leen gedurende 1 trimester 1 dag per
week op HDC aanwezig zijn. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op het cognitieve
maar wel op het sociale vlak: belangrijk is dat de leerlingen elkaars leefwereld
beter leren begrijpen. Dit is verrijkend voor alle betrokkenen.
5. Opendeurdag:
Zeer vlot verlopen. Als ouderraad hebben wij onze eigen werking kunnen
toelichten maar hebben we ook bijgesprongen in het cafetaria en bij de
rondleidingen.
6. Financieel overzicht:
Enkele ouders hebben de onkosten over een heel schooljaar opgevolgd.
De grootste kost blijft de aankoop van leerboeken en werkschriften. Er wordt aan
de directie gevraagd steeds met de nodige zorg na te gaan of alle boeken die op
de lijst verschijnen echt noodzakelijk zijn en of er geen goedkopere alternatieven
beschikbaar zijn.
De extra-educatieve kosten blijven binnen aanvaardbare norm.
Toch is een opvolging van de onkosten noodzakelijk om de richtprijs die elk jaar
meegegeven wordt in het schoolreglement, te bepalen.
7. Varia:
 De verkeerssituatie op en rond het Damiaanplein blijft vele ouders zorgen
baren. Kan de werkgroep binnen de school de verkeersveiligheid laten
verhogen? Structurele veranderingen dienen met de 3 scholen samen
bewerkstelligd worden. Omdat er infrastructurele plannen zijn om de kern
rond het Damiaanplein te herstructureren, zullen tot dan geen grote
veranderingen plaatsvinden in verband met verkeersregeling.
 Er wordt in de maand juni een vragenlijst doorgestuurd naar de leden van
de ouderraad in verband met de werking van de ouderraad. De resultaten
worden de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar besproken.
 Verder werd nogmaals gevraagd om de mogelijkheden die SMARTSCHOOL
aanreikt nauwgezet te laten opvolgen.
Hiermee sluiten wij dit werkjaar af en zien we elkaar volgend schooljaar weer
gezond en wel terug !
Noteer alvast de volgende vergaderingen :
15/09/2015 – 06/10/2015 – 10/11/2015 – 01/12/2015 – 05/01/2016 – 02/02/2016
08/03/2016 – 12/04/2016 – 24/05/2016

