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OUDERRAAD 06/10/2015
Aanwezig: Bénédicte Jacobs, Stef Bruggeman, Daniël Caron, Carine Vanwallegehem,
Veerle Vermeulen, Kristof Crommelinck, Karin Willemans, Yvonne Grimmon, Leen Vervaet, Rudi
Demoitié, Tim Steenwinckel, Bart Leys, Ann Vandezande, Bart Decuypere, Patrick De Baets,
Barbara Lommers, Lieven De Maesschalck en Leen Coppens
Verontschuldigd: Chris Roels, Jan Baar, Anja Parmentier en Steven Decat.
1. Voorstelling Ouderraad:
Welkom aan de mensen die een kijkje komen nemen. Hopelijk mogen we hen als nieuwe
leden verwelkomen. Als ouderraad vertegenwoordigen wij de belangen van alle ouders.
We proberen een brug, een gesprekspartner te zijn tussen ouders en de school.
Met wederzijds respect trachten we ruimte te creëren voor compromissen waarin alle
partijen zich kunnen vinden.
2. Komende activiteiten:
 Denkcafé 2016 gaat door (mits akkoord van de partnerscholen) op 12/04/2016 en
onze gast zal niemand minder zijn dan minister voor onderwijs Hilde Crevits.
Iedereen die interesse en zin heeft om dit evenement mee op punt te
zetten, mag zich aanbieden bij Stef Bruggeman (via ouderraadmail).
 VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen. Het lidgeld (€70)
wordt eerstdaags gestort.
 LKSD: Leuvense Katholieke scholen aan de Dijle
Jan Baar vertegenwoordigt onze ouderraad binnen deze raad.
 Schoolraad: Jan Baar, Karin Willemans en Leen Coppens vertegenwoordigen
daar de stem van de ouders.
3. Werkgroepen:
- Bouwmaal
- Winterfeest
- Opendeurdag en oudercontacten
Er blijft een dringende oproep voor helpende handen voor alle activiteiten. Ook hiervoor
kan je je best aanmelden via het OR-Mailadres.
4. Opvolgpunten:
 Mediaan versus gemiddelde: door een praktisch probleem staan op de rapporten
nog steeds gemiddelden genoteerd. Dit zal tegen het rapport van de
herfstvakantie veranderen in de mediaan.
 Namen leerkrachten: de namen van de meeste leerkrachten zullen op de website
staan.
 Smartschool: waarom geen afzonderlijk account voor de ouders?
PRO:
- meekijken in de agenda zoals dit vroeger met de papieren agenda ook het geval
was. Het is niet de bedoeling dat via smartschool de punten worden
meegedeeld.
- ondersteunen van je kind

- waarom paswoord delen met je kind; dit gaat in tegen alle beveiligingsregels
- communicatie tussen ouders en leerkracht
CONTRA:
- mogelijke druk op het kind wordt opgevoerd.
- controle van het kind: zelfstandigheid wordt een stukje weggenomen.
Ouders zullen niet dezelfde view hebben als het kind, zo zal het persoonlijk
mailverkeer van de kinderen niet zichtbaar zijn voor ouders.
Wel willen de ouders graag de zaken zien die hun in staat stellen een zicht te
hebben op de dagelijkse agenda. De ouders dringen er sterk op aan dat dit
spoedig wordt gerealiseerd.
Het voorstel wordt besproken en uitgewerkt met directie en leerkrachten.
Een van de ouders merkt op dat door deze digitalisering bij sommige leerlingen de
vaardigheid van het plannen verloren gaat. Ook maakt het gebruik van
Smartschool dat er veel meer mogelijkheid is tot afleiding naar andere zaken op
het internet.
5. Rode Draad Items:
 Aan ouders wordt gevraagd om het aantal HT en LTO mee op te volgen.
“Overtredingen” mag u gerust melden aan de OR.
 Dit geldt ook voor de naleving van de sperperiode.
 De kosten op de schoolfactuur volgen we in de loop van dit schooljaar mee op.
 GSM gebruik en de GSM vrije dag in de eerste graad wordt later kort
geëvalueerd.
 Creatie van een nieuwsbrief: wat – hoe – hoe vaak en wie? Wordt op volgende
vergadering verder besproken.
 Lijst van de recent gepensioneerde leerkrachten volgt.
6. Varia:
 B & C attesten: deze attesten worden aan de leerlingen meegedeeld op de dag
van de proclamatie. Dit is een bewuste keuze van de school om dit in
klasverband aan de leerlingen mee te delen. Een telefoon de avond ervoor
vinden ze emotioneel gezien moeilijker. Bovendien stelt de directie dat de meeste
kinderen die mogelijks een B- of C-attest zullen krijgen, al vroeger worden
uitgenodigd voor een gesprek, samen met de ouders.
Toch roept dit vragen op bij de ouders. Emotioneel gezien is het even zwaar om
een kind te confronteren met een slechte uitslag terwijl al zijn vriendjes juichen
omwille van een goed rapport.
Bovendien wordt de keuze voor een nieuwe school vertraagd hierdoor omdat
veel scholen de inschrijvingen al open stellen, de dag voor de proclamatie.
Ook hierover gaan we in een volgende vergadering nog even verder van
gedachten wisselen.
Volgende vergaderingen van de Ouderraad:
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!

