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OUDERRAAD van 03/05/2016
Aanwezig: Anja Paermentier, Bénédicte Jacobs, Yvonne Grimmon, Rudi Demoitié,
Jan Baar, Veerle Vermeulen, Chris Roels, Daniël Caron, Stef Bruggeman, Leen
Vervaet, Karin Willemans en Leen Coppens
Verontschuldigd: Steven Decat, Kristof Crommelinck, Elsje Laes en Carine Van
Walleghem
1. Verslag vorige vergadering: goedgekeurd
2. Activiteiten Ouderraad:
 Opbrengsten Winterfeest: er zijn nog een paar uitgaven die ontbreken. De
voorlopige opbrengst bedraagt 1900 euro (270 aanwezigen); dit is te
vergelijken met de opbrengsten van 2015: 2098 euro (301 aanwezigen).
We stellen vast dat kaas, brood en gebak een zeer grote hap uit het
budget nemen en bovendien was er (te)veel over. Dit trachten we naar
volgend jaar te verbeteren.
De klas van mr Mafranckx en mevr Goedele Vanpee (1L2) won een
filmticket voor alle leerlingen. Zij waren het best vertegenwoordigd op het
Winterfeest. PROFICIAT!!
 Denkcafé: eerlijk & oprechte info – goede voorbereiding van de sprekers
én de moderator – prima wisselwerking; kortom een onderhoudende en
interessante avond! Dank en proficiat aan allen die hier hun schouders
hebben ondergezet!
Wij kijken alvast uit naar het volgend Denkcafé volgend jaar in het
Paridaens instituut.
 Opendeurdag:
Ondanks dat het weer wat tegen viel was de opkomst talrijk en blikt men
tevreden terug op deze dag.
De stand van de ouderraad stond op een ietwat ongelukkige plaats (in de
ruimte van de tweede en derde graad; op het einde van de rondleiding. Er
werden ideeën naar voren gebracht om volgend jaar een “vraagkiosk” op
de speelplaats van de eerste graad te zetten. Hierdoor kunnen we ons
doelpubliek beter bereiken en antwoorden op de vragen die ze stellen, nl
toekomstige eerstejaars en hun ouders. Eventueel kan deze vraagkiosk
ook bemand worden met leerlingen van het eerste jaar.
Als ouder zijn we door onze t-shirt goed herkenbaar; de leerkrachten
droegen enkel een kleine badge en zijn hierdoor heel wat minder
herkenbaar wat jammer is.
Sommige uitleg was té lang, té langdradig, niet voldoende gefocused op de
toekomstige leerlingen.

 Oudercontacten: de ouderraad zal in de toekomst alleen nog aanwezig zijn
op de openklasavond van het eerste jaar en op het eerste oudercontact
van het eerste jaar na de kerstvakantie. Tijdens die twee activiteiten
kunnen wij onze werking naar de andere ouders extra in de verf zetten.
3. Verslag uit Schoolraad: Invulling middagpauze
Tijdens de laatste schoolraad werden de standpunten van alle geledingen
even duidelijk op een rij gezet. Op basis hiervan kan de directie een voorstel in
elkaar puzzelen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
adviezen.
De ouders wensen nog even te benadrukken dat de invulling van de
middagpauze niet mag beperkt worden tot een voorstel voor de derde graad
maar dat dit een geheel-concept moet zijn voor alle jaren. Het belang moet
worden benadrukt dat vooral voor de tweede graad naar een zinvolle invulling
van de middagpauze moet worden gezocht.
Hoe wensen zij hun middagpauze te zien ingevuld? Best even bij hen
bevragen?

4. STIPP:
Vanuit de werking STIPP stelt men zich de vraag wanneer we als ouders
graag wensen ingelicht te worden indien er een pestprobleem bestaat met ons
kind.
Het standpunt van alle ouders is duidelijk: zo snel mogelijk; liefst van bij de
eerste pestsignalen en graag met een persoonlijk gesprek.
Kan er geen brochure/verwijzing naar de website worden voorzien waarin je
als ouder verneemt hoe je best reageert als je de melding van de school krijgt
dat er een pestprobleem is met jouw kind.
5. Volgende vergadering:
Wegens tijdsgebrek worden een aantal punten naar de volgende vergadering
van 24/05 verschoven:
 Gesprek met directie: wat wensen we als ouderraad te bereiken en wat
niet?
 ‘Schreiven zonder fauten.’Is dat voor jou ook belangrijk? Of misschien
niet?
 Samenstelling OR – verkiezingen mandaten.
 Planning volgend schooljaar.
 Aankondiging uitstappen: graag op tijd.
 Afsluiting op 08/06
Volgende vergaderingen van de Ouderraad: 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!!

