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OUDERRAAD 15/09/2015
Aanwezig: Bénédicte Jacobs, Jan Baar, Elsje Laes, Stef Bruggeman, Steven Decat,
Daniël Caron, Carine Vanwalleghem, Chris Roels, Veerle Vermeulen, Kristof Crommelinck, Karin
Willemans, Anja Parmentier, Yvonne Grimmon, Leen Vervaet, Rudi Demoitié, Leen Coppens
Resultaten enquête binnen de ouderraad:
- Het feit dat we steeds op tijd starten en eindigen waarderen de meeste leden.
- Er is best een rode draad binnen elk werkjaar aanwezig waaraan bij iedere
bijeenkomst wordt gewerkt. Dit kan bv. door de steeds weerkerende werkpunten
iedere bijeenkomst even te evalueren.
- De meeste leden hebben graag dat er een tijdsduur wordt bepaald voor elke groep
van onderwerpen op de agenda.
- Voor het Bouwmaal en het Winterfeest worden op voorhand evaluatiecriteria
opgesteld. Het betrokken feest kan vervolgens achteraf daaraan worden afgetoetst.
De praktische punten worden best binnen de werkgroepen besproken. De leden van
de ouderraad hebben niet de indruk een feestcomité te zijn.
- Sommigen zijn de mening toegedaan dat we onze werkzaamheden kritisch moeten
durven bekijken. Zijn we niet te braaf? Kunnen we een verschil maken? Waarom
komen sommige werkpunten steeds weer terug op de agenda?
Is de wederkerigheid niet al te vaak een leeg woord?
Info vanwege de school.
Implementatie M-decreet: de school voorziet verschillende niveaus van
 Brede basiszorg voor elke leerling aangereikt door de vakleerkracht en de
klasleraar.
 Verhoogde zorg voor een bepaald aantal leerlingen waarvoor de klassenraad
op voorhand advies verleent.
 Uitbreidingszorg waarbij het CLB het initiatief neemt.
 IAC (Individueel Aangepast Curriculum), een zorgpakket op maat van de
betrokken leerling; dit wordt aangepast aan de noden van de betrokken leerling
in combinatie met de mogelijkheden binnen de schoolorganisatie.
Het Zeppelin-project bestaat uit een aangepast traject voor hoogbegaafde
Leerlingen.
Het uurrooster tijdens de examens wordt aangepast waarbij de voormiddag wordt
opgedeeld in 2 even lange periodes. De examens worden zo opgesteld dat een gewone
leerling hiervoor 80 % van de aangeboden tijd nodig heeft. De 20% resterende tijd
kunnen dienen voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Cijfermateriaal: 211 eerstejaars; totaal aantal leerlingen: 995; 31 nieuwe instromers
(tussen 2e jaar en 5e jaar); 101 uitstromers zonder de 6e jaars; 5 OKAN- leerlingen; 1
AFS leerling; 2 Franstalige leerlingen en 1 vrije leerling
Er werden vorig schooljaar 28 C-attesten uitgereikt waarvan 17 in het 5 e jaar.

Verdeling HT en LTO:
HT = herhalingstoets: omvat de leerstof van meer dan 2 lesuren.
LTO = lange termijnopdracht: meer dan 2 u voorbereidingswerk thuis
Afspraken
Per dag:
1 HT of LTO in de 1e en 2e graad
2 HT of LTO in de 3e graad
Per week niet meer dan:
3 HT/LTO in de 1e graad
4 HT/LTO in de 2e graad
5 HT/LTO in de 3e graad
Sperperiode:
Begint 7 dagen voor het eerste examen, voor alle leerjaren.
Wat kan niet in de sperperiode:
HT, LTO en (onaangekondigde) toetsen en taken
Wat kan wél: onaangekondigde vaardigheidstoetsen
De schoolpoort is open van 7u45 u tot 8u18, gaat dan dicht tot de middag.
Tijdens de middag is de poort open maar enkel de leerlingen met een toelating
kunnen de school verlaten.
Smartschool: De school vraagt dat de leerlingen met de school communiceren via
Smartschool; aan de ouders wordt gevraagd via het gewoon e-mailadres te
communiceren met directie of leerkrachten.
De adressen van bijna alle leerkrachten zullen op de website komen; de andere adressen
worden steeds op dezelfde wijze geconfigureerd. Ook krijgen de meeste leerlingen het
adres van de klasleraar bij het begin meegedeeld.

Bedenkingen/discussiepunten van de ouders:
-

-

Toetsen en taken na schoolvakanties: in hoeverre is het mogelijk om de
schoolvakantie wel echt vakantie te laten zijn en in de eerste dag/dagen geen HT
te plannen?
Dit punt wordt later nog terug opgenomen.
Vakantietaken: Sommige taken zijn echt wel zeer omvangrijk en de vraag wordt
gesteld om tegelijk met de taak ook de nodige handboeken mee te geven. Het is
ook van belang dat de evaluatie nadien nauwgezet gebeurt.

Acties van de Ouderraad dit schooljaar:
-

-

Openklasavond: waarom wordt er niet voor elk leerjaar een openklasavond
georganiseerd? De ouders vinden dit een ideaal moment om wederzijdse
kennismaking ouders-klasleraar en ouders onderling. Het is ook hét moment om
de jaardoelstellingen en activiteiten naar de ouders toe te lichten. Dit blijft van
belang in elk jaar en niet alleen in 1, 3 en 4 zoals dit nu is georganiseerd.
Open Ouderraad van 06/10: Iedereen welkom.
Bouwmaal: Karin Willemans neemt dit op zich in nauwe samenwerking met de
school. De werkgroep zal worden opgestart in de komende weken.
Winterfeest: Karin neemt dit niet meer op zich maar heeft wel een draaiboek ter
beschikking voor haar opvolger. De cijfers zijn nog steeds niet gekend. Voorlopig
neemt Leen Vervaet deze organisatie op zich. Wel is er urgent nood aan
bijkomende helpers.

-

Voor de opendeurdag neemt Anja het initiatief samen met haar werkgroep.
Het zou nuttig zijn dat de Ouderraad zich ook een takenlijst oplegt die ze op het
einde van het werkjaar beoordeelt en dit einderapport ook aan de ouders kenbaar
maakt.

Varia:
- Prijs broodjes is aangepast naar € 2,80.
- De restauratie van ‘het zweetkot’ ( refter – omkleedruimte – gang) is voorzien voor
dit schooljaar.
- Kaartje voor de gepensioneerden voorzien.
- Het graveren van de fietsen door de politie wordt later op het schooljaar nog
voorzien.
- In de automaten zitten alleen light producten: waarom geen gewone frisdranken of
waarom niet alleen water (plat & bruis) aanbieden?
Discussiepunt voor volgende vergadering.
- Vraag van ouder: waarom geen smartschool-account voor de ouders? Verder op
te nemen in de volgende vergaderingen. Smartschool toegang voor ouders: pro’s
en contra’s oplijsten.
- GSM gebruik: voor / tegenstand. Ook dit nemen we volgende vergadering terug
op.
Volgende vergaderingen van de Ouderraad:
6/10/2015 – 10/11/2015 – 1/12/2015 – 5/1/2016 – 2/2/2016 – 8/3/2016 – 12/4/2016 - 24/5/2016
De agenda wordt telkens vrijdag voor deze datum afgesloten; alle suggesties en opmerkingen graag voor deze datum
sturen naar: ouderraad@hdc.ksleuven.be Dank hiervoor!

