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Leen Coppens

AANWEZIG

Benny Van Hove, Elsje Laes,Chris Roels, Rudi Demoitié, Karin Willemans,
Leen Vervaet, Kristof Crommelinck, Anja Paermentier, Daniël Caron, Veerle
Vermeulen, Luk Bongaerts, Frederic Claessens en Leen Coppens.
.

VERONTSCHULDIGD

Piet Van Meerbeek, Yvonne Grimmon, Tim Steenwinckel, Martine
Witteman, Bart De Cuyper, Seff Bruggeman.

1. Welkom. Goedkeuring verslag vergadering 10/10/2017.
2. Nieuws uit de school:
 Evaluatie Bouwmaal: de opkomst lag dit jaar lager dan vorige keer. Het bouwmaal
beperken tot één dag zal niet worden herhaald. Er waren in vergelijking veel minder
inschrijvingen zaterdagmiddag in vergelijking met anders op zondagmiddag. De
afhaalservice was wel een goed idee doch de levering aan huis wordt ook niet meer
hernomen. Een grondige evaluatie volgt in de komende weken. Er wordt ernstig
nagedacht over andere formules.
 Verkeersactie: er waren bij de ochtendlijke controle aan de schoolpoort veel helpers en
slechts weinig overtredingen.
 STIPP: de rode meldingsknop is sinds begin september in dienst. Buiten enkele leerlingen
die de knop ‘uitproberen’, zijn er tot op heden 11 meldingen binnengekomen. 7 door de
leerlingen, 3 door de ouders en 1 door een leerkracht. Alle meldingen worden gepast
opgevolgd. Het valt op dat de knop tot op heden vooral werkt voor de 1e graad. Het
spreekt voor zich dat ook het pestgedrag in de 2e en 3e graad ernstig wordt opgevolgd.
De school weerhoudt de volgende werkpunten: de opleiding voor de leerkrachten
verstevigen onder andere door een ‘andere manier van toezicht’ organiseren op de
speelplaats.
 200 jaar jozefieten & 175 jaar HDC: het feestprogramma voor 200 jaar jozefieten is al
enige tijd lopend en wordt vooral gecoördineerd vanuit de afdeling Geraardsbergen. Het
programma voor 175 jaar HDC wordt binnenkort afgetrapt. De rode draad doorheen de
feestelijkheden is “175 goede werken van HDC”. Alle betrokkenen en sympathisanten
worden uitgenodigd om geld in te zamelen voor goede doelen; tegen 21/4/2018 trachten
we er 175 te verzamelen. Alle ideeën zijn welkom bij Caroline Dewallens. Het
feestprogramma ziet er als volgt uit:
o Vrijdag 23/02/2018: gepimpt oud leerlingen café
o Week van 26/2/2018 themadagen – HDC in het verleden -> in samenwerking met
de leerlingenraad.
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Vrijdag 02/03/2018: spel voor ALLE leerlingen van HDC met aansluitend een party
voor de leerlingen.
Zaterdag 03/03/2017: Oudgedienden, sympathisanten, ouders, kortom het hele
netwerk van HDC wordt uitgenodigd voor een academische zitting en daarop
aansluitend feest.

3. Thema’s Ouderraad
 Schoolraad: het thema dit jaar is warme school in een warme stad. Hoe kunnen wij als
ouders bijdragen om een warmere school te zijn.
 Project 18: de naam van de nieuw op te richten 1e graad school is STROOM. Vanaf
komende week zal vanuit de organisatie de informatie verspreid worden. Het is de
bedoeling om op 1/9/2018 te starten met een 150 tal leerlingen. Er zal op een
vernieuwende manier worden onderwezen: motivatie door differentiatie. Via
projectweken wordt het keuzeproces open getrokken naar alle bovenbouwen van de
Leuvens katholieke scholen. Nadere informatie volgt.
 Motivatiethema: dit wordt verschoven naar de volgende vergadering.
 Lage medianen & lage scores. Daniël Caron bezorgt ons namens het directieteam een
voorsteltekst. Deze voorsteltekst bevat enerzijds een To Do-lijstje bij een
examenmediaan onder de 50 %. Dit voorstel zal op de e.k. ouderraad worden
besproken en aangevuld daar waar wij dit nodig achten. De bespreking zal gebeuren
zonder de aanwezigheid van de directie. Anderzijds stelt het directieteam een
beoordelingsschaal voor met de kritische vragen en mogelijke antwoorden. Ook voor
dit voorstel wordt een schriftelijke reactie verwacht van de ouderraad. Dit thema zal
dus uitvoerig worden besproken op de volgende OR van 09/01/2018 die dan tussen
19.00u en 20.30u over dit thema zal gaan en nadien volgen de andere agendapunten.
4. Varia:
 Het is vele ouders en de directie opgevallen dat de schoolfoto’s dit jaar van zeer
povere kwaliteit zijn. Voor volgend jaar wordt er uitgekeken naar ander én beter.
Volgende vergadering 09/01/2019 om 19.00 u bespreking lage medianen/scores; om 20.30u volgen de
andere agendapunten.

Voor ieder van jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig en
gezond 2018 !
De agenda wordt telkens vrijdag vóór deze datum afgesloten; alle suggesties en opmerkingen graag voor deze datum sturen
naar ouderraad@hdc.ksleuven.be
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