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OUDERRAAD 05/01/2016
Aanwezig: Yvonne Grimmon, Stef Bruggeman, Bénédicte Jacobs, Bart Decuypere, Kristof Crommelinck,
Rudi Demoitié, Jan Baar, Chris Roels, Veerle Vermeulen, Daniël Caron, Anja Paermentier, Karin
Willemans, Patrick De Baets , Carine Vanwalleghem, Leen Vervaet en Leen Coppens
Verontschuldigd: Tim Kerckhoven, Steven Decat
1. Welkom: Deze vergadering is deels een gemeenschappelijke vergadering met, naast de ouders
van de ouderraad van HDC, een leerkracht van de werkgroep ‘Verkeers- en mobiliteitseducatie’
van HDC en een delegatie van ouders en leerkrachten van het Oudercomité van het SintPieterscollege en met ouders van de Ouderraad van het Paridaens Instituut in het kader van het
gemeenschappelijk verkeersveiligheidsproject.
Bij het begin van dit nieuwe jaar worden er wederzijds welgemeende nieuwjaarswensen
uitgewisseld en klinken we op onze geslaagde samenwerking.
2. Verkeers- en mobiliteitseducatie:
Samen met onze buurscholen willen wij de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de weg
van en naar de scholen verbeteren.
De werkgroep ‘Verkeers-en mobiliteitseducatie’ van HDC bestaat op dit moment uit een groepje
leerkrachten; op vraag van de ouderraad zal deze werkgroep aangevuld worden met drie
gemotiveerde ouders (Patrick De Baets, Karin Willemans en Chris Roels).
Deze werkgroep is de laatste jaren al heel actief geweest omtrent educatie in de verschillende
graden. Ook de andere scholen, vooral de ouderraad van het Sint-Pieterscollege voerde reeds
een aantal acties uit, vooral naar bewustwording.
Naast deze afzonderlijke organisaties, zijn we van mening dat we onze slagkracht en ons
draagvlak kunnen verbreden door samen te werken. We stellen vast dat er vanuit de overheid
bitter weinig initiatief komt om de verkeersveiligheid rond de scholen en op de invalswegen naar
de school te verbeteren. De lokale overheid lijkt van mening dat, vermits er verkeerschaos heerst
in de schoolomgeving, elke weggebruiker zich spontaan voorzichtiger en alerter opstelt. Dit lijkt
ons toch een zeer enge visie waar we als school geen genoegen mee kunnen nemen. Vandaar
ons initiatief om dit zelf in handen te nemen in de hoop een veiligere schoolomgeving te kunnen
creëren.
Vooreerst verkennen we wat er binnen elke school wordt gerealiseerd op dit vlak.
 HDC: Graadsgebonden acties binnen het lessenpakket en kaderend in de eindtermen.
Fietsbehendigheidstesten en fietsmarkering – fietscontrole – MOBIBUS - dodehoek –
zichtbaarheid in het verkeer – alcohol en drugs en het verkeer – crashtest en gordeldracht
– quiz rond verkeersreglement – FLITS-theatervoorstelling en rijbewijs op school.
 PARIDAENS: diverse initiatieven die vanuit de ouderwerking worden opgenomen:
fietswimpels – filmpje rond zichtbaarheid op Smartschool – fietsventiellichtjes spaakreflectoren - 5-tal prikacties tijdens de donkeren maanden waarbij het dragen van
fluokledij en fietshelm wordt beloond.
Verder voorziet de school in verkeerslessen door de politie en de fietsmarkeringsactie.
 SPC: daar is het vooral de werkgroep vanuit de school die tot nog toe beperkte initiatieven
neemt: fietsmarkering – antidiefstal maatregelen – veilige routeplanning - fietsvakantie en
fietshelmen ter beschikking door de school.
HOE KUNNEN WE SAMENWERKEN?
Dit schooljaar prikken we een datum waarbij de verschillende werkgroepen verkeer samen komen
en proberen een gemeenschappelijke actie op touw te zetten. Het is de bedoeling om met
vereende krachten een sterk en duidelijk statement te maken rond veilig verkeer in de loop van
volgens schooljaar. Patrick De Baets zal deze vergadering organiseren.

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering.
4. Verslag vanuit de schoolraad:
Bouwstenenproject: we komen stilaan in de eindfase van dit project waarbij we de eindtekst
kunnen finaliseren. De ouders vinden de doelstelling nogal geforceerd geformuleerd; kan dit
grammaticaal niet beter/helderder?
Verder lokt de paragraaf van de opleidingen nog wat discussie uit m.b.t. “meer dan gemiddeld
studierendement”; mogelijke andere formulering “Ons studieaanbod
tracht competente jongeren te vormen en bereidt hen optimaal voor op hogere studies.”
Op de eerstvolgende schoolraad zullen we deze formulering voorstellen.
Debat rond de invulling van de middagpauze voor de derde graad: mogen ze tijdens de middag de
school verlaten? Het gaat om een eerste verkenning van de ideeën die bij de diverse geledingen
leven.
De meerderheid van de ouders, aanwezig op deze vergadering, zijn van mening dat de huidige
regeling best OK is. Bovendien is daar een drietal jaar geleden reeds een uitgebreid onderzoek
naar geweest. De formule van beperkte vrijheid (slechts bepaalde dagen de school mogen
verlaten) lijkt bij velen nog steeds de voorkeur te krijgen. Op die manier kan er een evenwicht
ontstaan tussen engagement en betrokkenheid (tijdens de dagen dat men tijdens de middagpauze
binnen blijft) en zelfstandigheid en vrijheid (tijdens de dagen dat men de school mag verlaten).
Er wordt terecht opgemerkt dat de volledige vrijheid tijdens de middag (elke dag tijdens de
middagpauze vrij te zijn) moeilijk te rijmen is met het streven naar een warme school.
Je kan geen warme school maken indien dit enkel tijdens de lesuren moet worden gerealiseerd.
Kan er niet worden gewerkt aan een creatievere invulling van de middagpauze van de hogere
jaren waardoor de drang om de school te verlaten niet zo groot is en men met plezier die
middagpauze binnen de school doorbrengt?
Ook dit standpunt nemen we mee naar de schoolraad.
5. Oudervacatures:
We kregen van verschillende mensen respons op onze vraag naar diverse kandidaturen.
Tijdens volgende vergadering bekijken we hoe we dit kunnen structureren.
6. Winterfeest: de “save the date”-mails werden verstuurd; tijdens de oudercontacten proberen we
zoveel mogelijk reclame te maken via flyers en door mensen aan te spreken. Rond 22 januari
worden de uitnodigingen verstuurd; inschrijven kan vanaf 25 januari.
7. Varia




Mogelijke vragen of discussie-items voor minister Hilde Crevits tijdens ons Denkcafé, zijn
welkom via het e-mailadres: stef.bruggeman05@gmail.com.
De namenlijst van de leerkrachten op de website? Er wordt gewerkt aan een dynamische
tool wat iets meer tijd vraagt dan vooraf voorzien. Dit wordt in de komende weken
verwacht.
Opbrengst Bouwmaal: ondanks een lichte terugval in aantal deelnemers hebben we quasi
evenveel winst gemaakt als bij vorige editie, zijnde € 9380.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad:
2/2/2016 – 8/3/2016 – 26/4/2016 - 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!!

