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OUDERRAAD van 10/11/2015
Aanwezig : Yvonne Grimmon, Frank Bayens, Chris Roels, Carine Vanwalleghem,
Daniël Caron, Anja Paermentier, Katin Willemans, Rudi Demoitiè, Elsje Laes, Leen
Vervaet, Kristof Crommelinck, Jan Baar, Lieven De Maesschalk, Leen Coppens.
Verontschuldigd : Veerle Vermeulen, Stef Bruggeman, Steven Decat, Tim
Steenwinckel, Patrick De Baets, Bart Decuypere
1. Goedkeuring verslag van 06/10/2015.
2. Bouwmaal :
Tot op 10/11 zijn er nog maar fractie van de inschrijvingen binnen. De
aankondiging wordt nogmaals naar iedereen doorgestuurd met de dringend
oproep om tijdig in te schrijven en te betalen. Ook is er nog nood aan
helpende handen vooral voor zondagmiddag en -namiddag.
3. Denkcafé :
Dit schooljaar gaat het denkcafé door op 12/04/2016 in onze school. Zowel
SPC als Paridaens gaan akkoord met deze datum en maken dit zo bekend.
Kandidaten die willen meehelpen in de denkgroep om dit evennement
concreet gestalte te geven, mogen zich via de e-mail van de ouderraad
melden. Stef Bruggeman zal deze werkgroep leiden.
4. Wijziging datum OUDERRAAD van 12/04/2015 naar 26/04/2015
5. Winterfeest :
DRINGEND helpende handen gezocht om de werkgroep te ondersteunen.
Ben je kandidaat, laat dit dan via ons mail adres aan Leen Vervaet weten
aub ?
6. Nieuwsbrief van de Ouderraad.
Welke nieuwsfeiten willen we bespreken in de nieuwsbrief ? Waar en hoe
maken we het verschil met het verslag van de ouderraad ? Aan welke
frequentie ? Wie is kandidaat om een stukje te schrijven ? We moeten
erover waken dat dit geen schoolkrantje wordt. De nieuwsbrief wordt digitaal
verspreid naar alle ouders.
Alle ideetjes, items, suggesties en kandidaat-auteurs mogen zich via de
ouderraad e-mail melden bij Lieven De Maesschalk, die dit in goede banen
zal leiden.
7. Nieuws van de school.
 Schoolverlaters met een A-attest :
Er zijn 35 schoolverlaters die ondanks hun A-attest toch de school
hebben verlaten in de eerste of tweede graad. De school deed begin dit
schooljaar navraag naar de motieven om te veranderen. Vooreerst dient
opgemerkt dat die navraag bij de ouders sterkt werd geapprecieerd.
Een aantal motieven die werden opgegeven om te veranderen :

-

-

Een aantal volgt het adveis van de school om toch een school te
zoeken met een ander aanbod van studiemogelijkheden bvb
technisch bovenbouw , kunst of sport richting.
Een paar mensen zoeken een school met een iets mindere
moeilijkheidsgraad.
Sommigen , die op HDC niet in de school van hun eerste keuze
zitten, gaan toch nog veranderen om zo bij hun vrienden te zitten ?
Nog anderen veranderen omwille van verhuis, een school dichter bij
huis of een internaat op te zoeken.
Eén iemand veranderde omwille van pesten op school.
In de tweede graad zijn er een drietal mensen veranderd omdat ze
zich niet goed voelen op school ; eentje om sportwetenschappen te
gaan volgen elders.
Conclusie : de redenen waarom kinderen ondanks een A-attest van
school veranderen zijn zeer verschillend ; velen gaan op zoek naar
een traject dat voor hen beter geschikt is en daar staat de school
volledig achter. Voor leerlingen die de school verlaten omwille van
socio-emotionele redenen, dient de school toch alert te zijn en dit
trachten te voorkomen. Een warme school is toch een van onze
bouwstenen waar we dagdagelijks met z’n allen moeten aan
werken.

 C-attesten in het 5 e jaar.
24 lln van de 140 vijfde-jaars kregen in juni 2015 een C-attest.
Wat was het advies van de school in juni 2014 nl op het einde van hun
4 e jaar?
50 % van die leerlingen kregen toen al het advies om van richting te
wijzigen.
Een 10 tal leerlingen doen, tegen het advies van de school in, hun
jaar opnieuw : 9 in dezelfde richting en 1 in een andere richting.
Opvallend is dat dit jaar niemand beroep aantekende tegen
een
C-attest. We mogen daaruit concluderen dat deze attesten toch wel
terecht werden gegeven.
Deze leerlingen worden uiteraard verder kort opgevolgd.
 Openklasavond 2 e en 5 e jaar :
De ouderraad is van mening dat een openklasavond in elk leerjaar
(uitgezonderd het zesde jaar) een meerwaarde zou betekenen : ouders
komen de specifieke kenmerken van dat schooljaar te weten; waar ligt
de focus; wat verandert er in vergelijking met een vorig jaar ? wat wordt
er specifiek van de leerlingen verwacht ? welke vaardigheden ?
kennismaking tussen klasseleraar en ouders en vice-versa.
Ook de coördinatoren van de graden lijken een jaarlijkse openklasdag
positief te waarderen.
De school bevraagt dit nog bij de pedagogische raad en brengt hier dan
verslag van uit.
 Examentijden:
De verandering die zich op dat punt voordoet zal eersdaags door elke
klasleraar uitvoerig met zijn leerlingen worden besproken zodat iedereen
een correct overzicht heeft van wat er juist verandert. Ook zullen de

ouders via een HDC bericht ingelicht worden van de afspraken die van
toepassing zijn op de klas van hun kind.
Het moet voor iedereen zeer duidelijk zijn dat de 80 % tijd evaluatie
(d.w.z. dat elk examen door een gemiddelde leerling in 80 % van het
beschikbare tijdskader dient te kunnen worden afgelegd ; op die manier
is er 20 % extra tijd voor de zorgleerlingen) examen per examen zal
worden bekeken en geëvalueerd door de vakleraars.
In de zorgklas worden vanaf nu alleen nog leerlingen opgevangen die
verhoogde zorg nodig hebben. Hiervoor is een expliciete vraag van de
ouders en een evaluatie van de klasseraad noodzakelijk.
Eén van de ouders vraagt naar een richtlijn voor de examen van wat te
kennen en te kunnen is ? Het algemeen principe is dat je alles moet
kennen en kunnen wat je geleerd hebt. In de lagere jaren geven
sommige leerkracht expliciet een overzicht van de leerstof doch dit is en
blijft beperkt tot de lagere jaren (zelf alleen het eerste jaar).
 SSTIPP : School Sterk In Pest Preventie
Vroeger waren er binnen de school diverse kleinschalige initiatieven om
het pesten tegen te gaan en te remediëren. In het kader van de
bouwsteen ‘Warme School’ is de school bezig een algemeen en
integraal beleidsplan aan het uitrollen tegen het pesten. Er volgen in die
zin enkele actiepunten en er wordt feedback gevraagd aan ouders en
leerlingen.
 Klassenraadadviezen
Elk schooljaar geeft de klassenraad een advies naar het volgende jaar
toe aan bepaalde leerlingen. In het tweede en vierde jaar wordt aan elke
leerling een advies naar de de volgende graad meegedeeld. Dit is een
belangrijk impuls-en scharniermoment.
Indien te vroeg meegedeeld, stelt zich de vraag of betrokken leerling
dan nog gemotiveerd is om het onderste uit de kan te halen. De indruk
zou kunnen worden gewekt dat de beslissing reeds gevallen is.
Indien het advies te laat komt, staat men vaak voor een voldongen feit :
er is bvb geen plaats meer in een andere school of richting.
Ook de manier waarop dit advies wordt meegdeeld is zeer belangrijk. Nu
is er een begeleidend document bij één van de laatste schoolrapporten
voor het eindexamen. De vraag wordt gesteld om dit eventueel in een
ouder-leerling-leerkracht contact individueel te bespreken ? Ook hier
staat de deur open voor verdere bespreking.
 Klasproclamatie
De school wenst het principe van klasproclamatie te behouden. Zij
vinden het belangrijk dat in elke klas en op klasniveau goed en slecht
nieuws moet leren worden gedeeld en verwerkt. De meeste leerlingen
die slecht nieuws verwachten, worden echter al wel voor de aanvang
van het eindexamen met hun ouders uitgenodigd voor een individueel
gesprek dat plaats zal vinden na de proclamatie. Dit gebeurt in alle
gevallen waar de school dit nodig acht.
Het idee dat je daags voor de proclamatie bij slecht nieuws
systhematisch wordt opgebeld door de school, is – al een zeven tal jaar–
niet meer van toepassing in onze school.

8. Varia :
 Ouderaccount smartschool : de school onderzoekt deze mogelijkheid.
Dit zou eventueel ten vroegste tegen volgend schooljaar mogelijk
kunnen worden gemaakt.
 Chaos in de fietsenstalling : hier is een merkbare verbeting vastgesteld.
 Warme maaltijden : er zouden klachten zijn i.v.m. de kwaliteit en de
verwarring tijdens de maaltijden. De school laat weten dat er
nauwkeurige kwaliteitsnormen zijn opgelegd doch je dient rekening te
houden met het feit dat je steeds een prijs/kwaliteitsverhouding zal
hebben.
 Gelieve er rekening mee te houden dat de
MINDERBROEDERSSTRAAT tot juni 2016 zal afgesloten blijven. Met
de fiets naar school komen blijft de vlotste manier om je te verplaatsen..
Volgende vergaderingen : 01/12/2015 – 05/01/2016 – 02/02/2016 – 08/03/2016 –
26/04/2016 - 24/05/2016
De agenda wordt telkens vrijdag voor deze data afgesloten ; alle suggesties en
opmerkingen graag voor deze datum sturen naar : ouderraad@hdc.ksleuven.be
Dank hiervoor !!

