Heilige-Drievuldigheidscollege
Oude Markt 28 - 3000 Leuven - 016 22 27 92
ouderraad@hdc.ksleuven.be - www.heilige-drievuldigheidscollege.be

OUDERRAAD van 01/12/2015
Aanwezig: Carine Vanwalleghem, Daniël Caron, Anja Paermentier, Elsje Laes,
Leen Vervaet, Kristof Crommelinck, Veerle Vermeulen, Tim Steenwinckel, Stef
Bruggeman, Patrick De Baets, Steven Decat, Leen Coppens.
Verontschuldigd: Rudi Demoitié, Lieven De Maesschalck, Yvonne Grimmon, Bart
Decuyper, Chris Roels, Jan Baar, Karin Willemans.
1. Goedkeuring verslag van 10/11/2015 mits een paar aanpassingen.
2. Bouwmaal: Er waren in het totaal 1014 deelnemers wat iets minder is t.o.v.
vorig jaar (1130). Sinds 2009 stellen we een constante afname vast van het
aantal deelnemers. Eén van de mogelijke oorzaken kan zijn dat het Bouwmaal
te dicht bij het begin van de examens is gepland.
DANK AAN ALLE HELPERS!!
Algemene bemerkingen:
 Alles is vrij vlot verlopen en er waren geen al te lange wachttijden of
aanschuifrijen aan het buffet.
 Placemats en zakjes met bestek waren zeer gebruikvriendelijk.
 Er worden best grotere tafels in de kapel voorzien zodat mensen kunnen
samenzitten; de geluidsboxen worden beter verspreid over de kapel.
 De vegetarische schotel was zaterdagavond vrij snel uitgeput; de
hoeveelheid moet worden aangepast naar volgend jaar toe. Misschien een
tweede vegetarische schotel?
 Voor volgend jaar wordt er gezorgd voor een betere verdeling en spreiding
in werkshiften tussen alle geledingen leerkrachten-ouders-leerlingen.
Mogelijk voorstel voor volgend jaar: ouders helpen zaterdag – en
zondagochtend en dienen op bij het buffet op zaterdag en zondag. Voor de
afbraak en opruiming zijn de leerkrachten verantwoordelijk.
 De helpende leerlingen dragen best ook een school-t-shirt volgend jaar.
3.

Winterfeest. 20/02/2016 tussen 17.30u en 20.30u
De werkgroep kwam een eerste keer samen. Het buffet zal bestaan uit kaas en
charcuterie, groentjes en balletjes in tomatensaus; hierbij serveren we een
lekker wijntje. Het Winterfeest is voor alle leerlingen, ouders, oud-leerlingen,
leerkrachten, directie en sympathisanen; de opbrengst gaat integraal naar het
sociaal fonds van de school.
We proberen de ouders van het eerste en tweede jaar te laten samenzitten
zodat een onderlinge kennismaking vergemakkelijkt wordt.
Ook dit jaar wordt de klas met de meeste inschrijvingen op een filmticket voor
elke leerling getracteerd.
De organisatie is op zoek naar vele helpende handen; vandaag alvast een
warme oproep om die dag een handje te komen toesteken aub.
We maken reclame via de schoolwebsite, ook via een flyer die alvast op de
verschillende oudercontactdagen van begin januari zal worden verspreid en via
mondelinge reclame tijdens de oudercontacten.

We zoeken nog naar enkele ludieke activiteiten die de kinderen kunnen boeien
terwijl de ouders van een glaasje en een babbel genieten.
Alle ideetjes zijn welkom.
4.

Denkcafé op 12/04/2016
Het denkcafé, met mevrouw de minister Hilde Crevits als gastspreekster, zal
ongeveer 1.30 u duren tussen 20.00 u en 22.00 u met een pauze tussenin.
We werken rond een viertal thema’s.
In die zin mag u uw voorstel van vraag/gespreksthema doormailen naar ons
gebruikelijk adres of rechtstreeks naar Stef Bruggeman
(stef.bruggeman05@gmail.com).
Is er iemand die een grafisch ontwerp kan maken voor een sprekende
uitnodiging?
De inschrijvingen worden afgerond voor de paasvakantie.

5.

Themawerking.
Een werkgroep van het Paridaensinstituut (leerkrachten en ouders) werkt
momenteel aan het thema verkeersveiligheid om en rond de school. Ze stelden
de vraag of wij met onze school hieraan willen meewerken.
Omdat ook het HDC een werkgroep ‘verkeers- en mobiliteitseducatie’ heeft die
voorlopig nog enkel uit leerkrachten bestaat, werd in de ouderraad geopperd
om de drie werkgroepen van het Heilige-Drievuldigheidscollege, het
Pardiaensinstituut en het Sint-Pieterscollege samen te brengen om een
gemeenschappelijke visie uit te werken.
Deze bijeenkomst word op de volgende ouderraad van 5 januari 2016
georganiseerd. Ouders die zich geroepen voelen om hieraan mee te werken,
zijn van harte welkom.
Een andere thema waar we in het verleden ook al onze aandacht op gevestigd
hebben is hoe we meer ouders bij het schoolgebeuren kunnen betrekken.
De vraag die zich stelt is hoe we dit concreet zien. Wat verwachten we van
ouderbetrokkenheid. Hoe bereiken we alle ouders.
Via de nieuwsbrief en via een “oudervacature” hopen we ouders te vinden die
zich willen engageren voor een korte of concrete opdracht.

6.

SSTIPP
Daniël Caron licht het algemeen en integraal beleid ten opzichte van “pesten
op school” toe. De werkgroep binnen de school volgt een doorgedreven
jaaropleiding (o.a. bij Guy Deboutte). Hierdoor krijgen zij een heleboel tools
aangereikt die zij dan binnen de school zullen toepassen.
Er wordt een visie tekst opgesteld:
- Hoe kijken we naar pesten?
- Wat wordt er van de school verwacht? Op wie kunnen we rekenen?
Het is van belang dat er goed toezicht wordt gehouden en dat we open staan
voor mogelijke signalen van pestgedrag.
De werkgroep wordt versterkt met twee ouders (voor de ouderraad zal Leen
Coppens deelnemen) en een of meerdere leerlingen.

7.

Afspraken rond de sperperiode – HT/LTO.
Zoals afgesproken kunnen leerlingen inbreuken melden bij Daniël Caron.
Tijdens de Ouderraad is afgesproken dat ouders inbreuk aan Frank Baeyens
melden. De vraag komt om alle problemen toch te blijven melden en toch de

nodige discretie te behouden. Klokkenluiders mogen niet het gevoel krijgen
geviseerd te worden.
Ouders wensen dat er een duidelijk en krachtdadig optreden wordt gesteld
tegen alle inbreuken. Het is de bedoeling dat gemaakte afspraken door
iedereen correct worden nageleefd. Goede afspraken maken goede vrienden.
8.

Terreurdreiging
Via HDC-berichten werden alle ouders ingelicht van de concrete maatregelen
die de school treft. Concreet houdt dit in dat de schoolpoorten beperkt open
zijn, namelijk alleen bij het begin en einde van de school. De schoolpoort aan
de Oude Markt blijft open en daar zit permanent iemand die toezicht houdt.
Tijdens de school wordt erop gelet dat er geen stigmatisering volgt van
bepaalde leerlingen of leerlinggroepen.

Volgende vergaderingen: 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!!

