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1. Voor iedereen een gezond en gelukkig 2018 gewenst!
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
3. Bespreking lage examenmedianen en beoordelingsschalen.
Dit deel van de vergadering wordt gehouden in afwezigheid van de directie.
Het werkdocument dat de directie heeft opgesteld als antwoord op de
visietekst van de ouderraad, wordt punt per punt behandeld. Doel is om tot
een document te komen met zeer concrete stappen die ondernomen kunnen
worden door de leerkracht, klassenraad en/of directie bij het vaststellen van
een lage examenmediaan. De ouderraad heeft een uur rond de tekst gewerkt
maar heeft nog meer tijd nodig om het te finaliseren. Het tweede deel van
de bespreking gaat door op 20/02/2018 van 19.30 u tot 20. 30u; de gewone
OR sluit daarop aan.
4. Informatie vanuit de school: BOS/MOSO verhaal.
In het tweede deel van deze ouderraad stelt Frank Baeyens de mogelijke
wijzigingen voor die BOS en MOSO zouden kunnen teweegbrengen voor
de Leuvense Katholieke scholen en voor onze school in het bijzonder.
Mevr. An Convents, voorzitter van de pedagogische raad, laat ons de
bezorgdheden kennen die er vanuit het lerarenkorps zijn. Nadien is er tijd
voor opmerkingen.
Wat houdt het BOS/MOSO in: zie samenvatting die Frank Baeyens ter
beschikking stelt.
Er zou een intentieverklaring zijn van 26 Leuvense scholen waarbij het
BOS project (Bestuurlijke Optimalisatie & Schaalvergroting) gecombineerd
zou worden met MOSO (MOdernisering Secundair Onderwijs Leuven).
Daarbij zou een mogelijke denkpiste zijn dat men gaat werken met breed
oriënterende eerstegraadscholen en domeinscholen.
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Wat zijn de bezorgdheden van de pedagogische raad:
 Blijkbaar is men in het denkwerk al vrij ver gevorderd maar werden de
leerkrachten, noch de schoolraad hierover geïnformeerd.
 Deze uiteenzetting is het eerste infomoment over deze materie in onze
school. De pedagogische raad betreurt dit zeer en heeft nu via officiële
weg gevraagd naar de nodige informatie hierrond en inspraak in deze
materie. Het spreekt immers voor zich dat elke mogelijke wijziging een
grote impact heeft op het schoolleven van én de leerkrachten én de
leerlingen én de ouders.
 Het personeel vraagt om de tijd te nemen om alles grondig voor te
bereiden. Zij vragen dat er naar hen wordt geluisterd en dat zij betrokken
worden in deze besprekingen.
 Tevens wordt de vrees geuit dat de denkpiste die tot op heden
aangehouden wordt een verlies zou betekenen van de eigenheid van het
HDC College.
 Bij het personeel bestaat het gevoel dat niet alle pistes te gronde werden
onderzocht.
Na deze uiteenzetting, komt een debat tot stand waarbij de volgende
opmerkingen/bedenkingen worden gemaakt.
 Is men advies gaan inwinnen bij al bestaande domeinscholen? Zijn de
mogelijke problemen in kaart gebracht; welke zijn daar de mogelijke
oplossingen voor?
 Wat met de huidige leerlingen?
 In Nederland heeft men een 15 jaar geleden een gelijkaardige beweging
gemaakt. Men stelt nu echter vast dat men daarvan terugkomt. Er bestaat
een té grote kloof tussen het schoolmanagement en de leerkrachten. Dit
komt een degelijk onderwijs absoluut niet ten goede.
 Er bestaat naast schaalvergrotingswinst ook schaalvergrotingsverlies.
Breng dat eerst in kaart alvorens er voor een bepaalde piste wordt
gekozen.
 De vrees bestaat dat de betrokkenheid van de verschillende deelnemers
zal verminderen. Is men zich bewust van de nadelen van zulk een
bureaucratische structuur?
 Zelfs bij een domeinschool zou het onderscheid ASO-TSO-BSO en de
gevreesde waterval blijven bestaan terwijl de bedoeling van het MOSO
net is dat die ‘opdeling’ zou wegvallen.
 Ligt er geen grotere taak weg voor het basisonderwijs om die oriëntering
degelijk voor te bereiden? Nu lijkt het dat de eerstegraadschool eerder
een voortgezet 7e en 8e jaar basisonderwijs zal worden.
Volgende vergadering 20/02/2018. Om 19.30u zetten we het debat rond de Lage medianen
verder en om 20.30u de rest van de vergadering.
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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