VERSLAG
Ouderraad
20-02-2018
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Leen Vervaet, Stef Bruggeman,Frederik Claessens, Daniël
Caron, Veerle Vermeulen en Leen Coppens .

1. Goedkeuring Verslag van vorige vergadering.
2. Lage medianen en beoordelingsschalen.
Zoals vorige keer aangekondigd zetten we het debat rond de lage medianen verder in
beperkte kring. Wij maken zo snel als mogelijk een verslag over aan de directie die
daar dit schooljaar nog aan de slag mee wil gaan.
3. Nieuws vanuit de school.




De nieuwe school STROOM gaat op 01/09/2018 van start. De infodagen zijn
volop aan de gang. STROOM is een LKSD-project en zou in het eerste jaar
plaats bieden aan 140 leerlingen. De nadruk in deze school zal vooral liggen op
differentiatie.
BOS/MOS Op dit moment is men volop op zoek naar nieuwe pistes die een
alternatief moeten vormen voor de graad– en domeinscholen. Het
uitgangspunt en de doelstellingen blijven wel dezelfde nl. plaatsgarantie voor
alle leerlingen binnen de schoolgemeenschap en het watervalfenomeen
tegengaan. Er volgt weldra een communicatie vanuit de school/OR en SR
samen.

4. Winterfeest.
Het was een gezellige editie met aardig wat succes. Er waren een 250 deelnemers
vooral van de ouders van leerlingen van de eerste graad. De klas van Mevr. Lemaire
was de winnaar door de meeste inschrijvingen te realiseren. Elke leerling krijgt een
gratis filmticket aangeboden. Proficiat!!
Alweer stellen we vast dat het enorm veel energie vraagt om voldoende helpers te
vinden die zich willen engageren om dit Winterfeest te doen slagen. Daarom zouden
we nogmaals een oproep willen doen opdat zoveel mogelijk ouders van de ouderraad
zich zouden willen engageren. We hopen dat het engagement voor volgend jaar
groter is; het Winterfeest wordt immers georganiseerd door de ouderraad en dat
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betekent dat iedereen zijn steentje zou moeten bijdragen.
5. Opendeurdag 21/04/2018
Stef doet navraag bij iemand die een kleine caravan heeft om een babbelbox te maken
waar mensen kunnen langskomen indien ze vragen hebben.
6. Varia:
 Het punt motivatie verschuiven we naar volgende vergadering.
 Langs deze weg wensen we Karin Willemans een spoedig herstel toe!!

7. Volgende vergadering 13/03/2018 om 20.00 u
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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