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1. NIEUWS UIT DE SCHOOL
 BOS/MOSO in Leuven
De Leuvense katholieke scholen hebben de modernisering van het Secundair onderwijs
aangegrepen om tegelijk een oplossing te zoeken voor enkele prangende problemen:
o Leerlingencapaciteit opdrijven.
o Voorkeuren voor bepaalde scholen regelen.
o Oriëntering van de leerlingen verbeteren.
o Leerlingen die bijzondere noden hebben beter spreiden tussen de verschillende
scholen.
o Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen MET diploma het secundair
onderwijs verlaten.
De eerder ingeslagen piste van eerstegraads –en domeinscholen zit voorlopig in de
koelkast omwille van de volgende struikelblokken en obstakels:
o De puzzel van de infrastructuur past nog absoluut niet.
o Het personeel en vooral de leerkrachten voelen zich niet comfortabel bij dit
voorstel.
o De voordelen wegen voorlopig niet op tegen de talrijke nadelen.
o Het proces is verkeerd gestart; er is te weinig gezocht/gedacht vanuit de zaken
die goed zijn en dus bewaard moeten blijven. Bovendien is er veel te weinig
kritisch naar de piste gekeken.
o Het ontbrak aan een degelijk en doordacht inspraak & communicatie plan.
o Tijdsgebrek.
o Wederzijds vertrouwen tussen de directies van de verschillende scholen is
onvoldoende sterk.
Concreet is er nu een ‘procesbegeleider’ aangesteld die – liefst dit schooljaar nog –
samen met de directies een antwoord moet zoeken op 3 concrete vragen:
o Wat zijn de concrete ambities / de principes die aan de basis liggen van deze
hervorming.
o Wat zouden de mogelijke pistes (meervoud!) kunnen zijn?

ouderraad@hdc.ksleuven.be

p. 1 van 3

www.Heilige-Drievuldigheidscollege.be

o

Indien er één piste de voorkeur heeft, wat is dan de concreet te volgen
procedure?

Voorlopig kunnen we dus concluderen dat de ambities om naar een hervorming te gaan
door alle scholen erkend worden. De mogelijke hervorming is zeer complex en omvat
enorm veel betrokkenen (duizenden leerlingen en honderden personeelsleden).
Nergens in Vlaanderen is een degelijke hervorming al eerder uitgevoerd.


175 jaar HDC
Van het beoogde opzet “175 goede doelen dit schooljaar” staat de teller actueel op
170. Eens het opzet gerealiseerd volgt er een traktatie van de directie aan het
personeel.
De feestweek in februari omvatte 3 luiken die elk op zich een groot succes mogen
worden genoemd:
o Het oud-leerlingen-café rond het feest van 175 jaar HDC: er kwamen een 400
tal oud-leerlingen (vooral van de laatste 7 jaren) opdagen voor een
gemoedelijk, feestelijk en aangenaam samenzijn.
o Dag voor de leerlingen. Een supergeslaagde dag waarbij alle leerlingen (LO +
SO) samen in een geweldige sfeer allerlei activiteiten deden. Er kwam tal van
mooie initiatieven van de 5e & 6e jaars en van het personeel. De
samenhorigheid die dan werd vastgesteld is een inspiratie voor verder
gelijkaardig projecten in de toekomst. Ondanks het zeer koude weer, straalde
de school heel veel warmte uit.
o Academische zitting & receptie voor ‘de gestelde lichamen’. Ook dit feest was
af en zeer fijn. Een pluim voor het personeel die die heeft georganiseerd.
Ook de komende pedagogische studiedag staat nog in het teken van 175 jaar HDC.



Bouwmaal & Winterfeest:
Het Bouwmaal in november was dit schooljaar beperkt tot één dag: zaterdagmiddag enavond. De middagshift kende niet het succes van de zondagmiddag van vorige jaren.
Ook de levering van maaltijden was geen succes te noemen. Er werd een winst gemaakt
van €5870,57 wat, gezien de inspanningen, toch een beetje teleurstellend is. Er werd, in
het kader van “175 goede doelen”, ook € 1328 gestort. Dit bedrag werd integraal aan
het sociaal restaurant “De Ruimtevaart” geschonken.
Het Winterfeest in februari was succesvol en bracht € 2195,81 op wat integraal naar het
sociaal fonds van de school gaat.
De evaluatie van beide feesten komt tot de slotsom dat we naar volgend jaar toe best
de krachten bundelen en naar één feest gaan. De Ouderraad vraagt daarbij dat er extra
aandacht blijft gaan naar de omkadering van de eerste graad. Dit schooljaar nog zal de
werkgroep Bouwmaal én Winterfeest bijeenkomen voor de plannen van volgend
schooljaar.
Het sociaal fonds van de school komt tussen voor mensen die het moeilijk hebben bij
het betalen van:
- Boeken
- Schoolrekeningen
- Door de school georganiseerde reizen en zakgeld daarbij.
In 2017 werd daarvoor € 1383 uitgegeven.

ouderraad@hdc.ksleuven.be

p. 2 van 3

www.Heilige-Drievuldigheidscollege.be

2. OUDERRAAD












Denkcafé
Warme oproep om dit jaar aanwezig te zijn op het Denkcafé 2018. Dit gaat door in SPC
op 08/05/2018 om 20u. Verder vragen we alle leden om al eens grondig na te denken
over een spreker/thema voor volgend schooljaar. Dan is HDC weer de organiserende
school.
Opendag 21/04
Laatste afspraken conform de bijeenkomst van de werkgroep worden nog eens snel
overlopen.
Schreiven zonder fauten
Een kleine rondvraag leert ons dat we misschien eens aan de vakgroepen Nederlands
vragen welke concrete acties zij plannen om de spelling van de lln. te verbeteren.
Actiepunt naar volgend jaar toe.
STROOM
De nieuwe school gaat 01/09/2018 van start en dit zal voorlopig, in afwachting van de
nieuwbouw aan de Leuvens vaartkom, doorgaan in de lokalen van het klooster op het
St Jacobsplein. In de rand daarvan kunnen we ook meedelen dat er vanaf volgend
schooljaar een Centraal Leuvens inschrijvingssysteem voor alle secundaire scholen zal
worden ingericht.
Afspraken rond geldinzameling in de school.
De afspraken hierrond zijn duidelijk. Binnen de schoolmuren mogen er acties worden
georganiseerd om geld in te zamelen voor 2 doeleinden nl. de twee eindejaarsreizen
die jaarlijks door de school worden georganiseerd. De andere geldinzamelacties voor
andere doeleinden kunnen NIET binnen de school worden georganiseerd.
Vragen aan de directie naar volgende vergadering toe:
o Welke artikelen in het schoolreglement zullen veranderen?
o Evaluatie invulling middagpauze.
o Feedback directie rond thema Lage Medianen en scores n.a.v. advies van OR.
o Laatste stand van zaken rond BOS/MOSO.

3. VERSLAG van de vergadering van 20/02/2018 wordt goedgekeurd. De vergadering van
13/03/2018 is afgelast wegens te veel afmeldingen.
VOLGENDE VERGADERING 22 MEI 2018.
Op te volgen agendapunten:
o Effectief gebruik schoolboeken: vraag aan alle leden om dit even bij de eigen
kinderen na te kijken/vragen.
o Motivatie.
o Evaluatie regeling HT’s en LTO’s (cfr afspraak OR 12/09/2017)
o Mandaten schooljaar 2018-2019.
o Datum/plaats etentje.

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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