VERSLAG
Ouderraad
22-05-2018
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Elsje Laes, Tim Steenwinckel,Rudi Demoitié,Luc
Bongaerts,Chris Roels, Frederik De Buck, Veerle
Vermeulen, Kristof Crommelinck, Daniël Caron, Winke
Wiëers, Anja Paermentier, Fréderic Claessens, Yvonne
Grimmon, Leen Vervaet, Leen Coppens.

1. Goedkeuring verslag vergadering 17-04-2018.
2. Opendeurdag 21/04/2018: Vele & mooie reacties op ons initiatief van zowel ouders,
leerlingen, leerkrachten als directie. Vooral de fietstaxi had succes. Zeker voor herhaling
vatbaar volgend jaar!
We vernamen van de ouders we dat er een aangename sfeer in de school hing, dat de
rondleidingen zeer interessant waren en niet te lang duurden. Soms was er wel wat
ongerustheid bij de ouders rond de perceptie van HDC: moeilijk, veeleisend, veel werk en
veel rapporten. Ligt de focus niet iets te veel op punten? Is er ruimte om de creatieve
kwaliteiten van onze leerlingen meer in de verf te zetten zowel op de opendeurdag als
doorheen het schooljaar? Dit kan wellicht volgende schooljaar wat meer worden
benadrukt & uitgewerkt. In ieder geval willen wij als ouderraad daar zeker positief in
participeren, als de school dit wenst.
Van de 214 beschikbare plaatsen in het eerste jaar zijn er nu al 185 (waarvan 70
voorrangleerlingen : kinderen van leerkrachten, broers en zussen van leerlingen die al op
HDC zitten) ingevuld. Op dit moment zijn er nog zeer veel verschuivingen tussen de
scholen. Onze directie is ervan overtuigd dat de volledige capaciteit zal zijn opgevuld
tegen 30/06/2018. Het valt wel al op dat SPC en Paridaens een groter aantal leerlingen
heeft die de school als eerste voorkeur koos. Onze directie zal discreet navraag doen bij
de ouders naar wat hen gemotiveerd heeft om de school als eerste keuze aan te duiden of
slechts als tweede keuze.
3. Feedback directie op advies van de ouderraad rond ‘Lage examenmedianen en scores’:
 De directie erkent het probleem.
 Directie dankt de ouderraad om hun analyse en advies; ze vindt het jammer dat
wat al is gerealiseerd zo weinig wordt gewaardeerd.
 80/20 regel heeft zijn nut maar moet goed worden bewaakt. Daarom zal voortaan
op elk examen bij de hoofding, onder de naam, een zinnetje worden ingelast
waarbij de leerling kort kan aanvullen:
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- of hij/zij voldoende tijd had en het examen heeft beëindigd om … u.
- of
hij/zij te weinig tijd had en graag ….. minuten extra had willen doorwerken.
Aan de toezichthoudende leerkracht wordt gevraagd na te gaan of dit nauwgezet
wordt ingevuld.
 De directie gaat ermee akkoord dat de leerkrachten deze antwoorden analyseren
en bijhouden, zodat ze ten allen tijden kunnen opgevraagd worden indien er
klachten komen. Het is niet de bedoeling dat dit meetinstrument systematisch
wordt beoordeeld. Pas als er een klacht komt, zal men de examendocumenten
nakijken. Het is dus van belang uw klacht te signaleren volgens de geëigende
kanalen.
 De oorzaak van een lage mediaan ligt niet altijd alleen bij de leerling of de klas
maar kan ook een oorzaak hebben bij de leerkracht of de lesmethodiek.
Leerkrachten worden aangespoord om via het reflectie-instrument, dat de directie
ter beschikking heeft gesteld, vóór de klassenraad na te gaan wat de mogelijke
oorzaak zou kunnen zijn.
 Zelfstudie moet ook nauwkeurig opgevolgd en geanalyseerd worden. Zelfstudie
heeft zijn nut maar kan geen manier zijn om ongeziene leerstof (bv. door
tijdsgebrek) als gezien te beschouwen.
 Leerplancontrole en verbetersleutels moeten binnen de vakgroep op voorhand
getoetst worden.
 De directie stelt een reflectiedocument ter beschikking van de leerkrachten dat als
leidraad kan dienen bij beoordeling van de lage examenmedianen.
 De directie stelt zich als doelstelling dat een examenmediaan van 50 % of minder
niet tolereerbaar is. Daarmee wil ze niet beweren dat een examenmediaan van 51
% aanvaardbaar is; maar het is een proces met de bedoeling gestaag tot een
aanvaardbaar percentage van 60% te evolueren.
 De directie zal bij een lage examenmediaan (50% of minder) hierover
communiceren (via het rapport of via smartschool) en een remediëring
voorstellen.
 Door de aanpak van de lage occasionele mediaan zullen mettertijd ook de
structurele lage examenmedianen verminderen. Ook hiervoor voorziet de directie
een opvolging en remediëring.
 De directie blijft de puntenwaardering verdedigen en maakt duidelijk dat er geen
afwijkende leerkracht-gebonden-puntenwaardering mogen bestaan.
De ouderraad is in die zin gerustgesteld dat de boodschap die ze heeft willen stellen
bij de directie is opgepikt en dat de directie hier gepast op heeft gereageerd. De
ouderraad benadrukt dat de opvolging van de voorgestelde maatregelen van cruciaal
belang is. Er wordt afgesproken dat er na elk deliberatiemoment feedback zal komen
vanuit de directie.
4. Voorstel wijziging schoolreglement 2018-2019: geen opmerkingen hierop. Let op: vanaf
volgend jaar dienen alle leerlingen de officiële documenten (taken/toetsen/werkschriften
/ rapporten/ …) tot augustus van het volgend schooljaar zelf thuis te bewaren.
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5. Opvolging schoolreglement i.v.m. de afspraken rond T’s, HT’s en LTO’S
Wij stellen vast en zijn blij dat deze afspraken door heel wat leerkrachten perfect worden
opgevolgd. Jammer genoeg stellen wij ook vast dat té veel leerkrachten zich hier niet aan
houden en te ‘creatief’ omspringen met het vastleggen van T’s, HT’s en LTO’s. Dit
betreuren wij zeer. Sommigen opperen of deze regel wel zinvol is en of er geen spontane
toepassing kan komen vanuit gezond verstand en empathisch aanvoelen. Anderen wijzen
dan op het feit dat deze regel in het reglement ook dient ter bescherming van de
leerlingen die het moeilijk hebben en minder mondig zijn.

6. Varia:













Effectief gebruik van de schoolboeken: we maken een lijstje van schoolboeken
die niet worden gebruikt, aan de directie over. We stellen vast dat dit toch om
een behoorlijk aantal gaat.
Middagpauze & pasjes: de school tracht het document, dat de ouders hiervoor
moeten invullen, aan te passen zodat de leerlingen achteraf niet de
mogelijkheid meer hebben om het aantal dagen of het adres nog te wijzigen.
Mandaten ouderraad: kandidaten die interesse hebben om voorzitter of
secretaris van de ouderraad te worden, mogen hun kandidatuur aan Leen
Vervaet overmaken.
Denkcafé 2019 gaat bij ons door: ideeën hiervoor zijn meer dan welkom.
MOSO: eerstdaags is er een voorbereidende vergadering gepland voor de
vernieuwing en modernisering van de eerste graad. Het is de bedoeling om te
vernieuwen maar toch de eigenheid van elke school enigszins te bewaren.
Data OR volgend schooljaar: Leen stelt in samenspraak met Rudi de kalender
voor volgend schooljaar op.
STIPP: vorige week is er samen met deskundige Gie Deboutte een feedback
geweest op de STIPP werking in onze school. Gie heeft samen met alle
betrokkenen de opbouw overlopen en dan heel kritisch zowel de werkpunten
als de positieve punten overlopen.
OR etentje: wij sluiten traditiegetrouw ons werkjaar af met een gezellig
etentje. Langs deze weg willen we Veerle Vermeulen en Karin Willemans van
harte danken voor hun jarenlange inzet en enthousiasme in onze ouderraad!

Hiermee sluiten we ons werkjaar af. Wij danken iedereen voor zijn inzet en betrokkenheid en
hopen jullie allemaal volgend jaar terug te zien op onze bijeenkomsten. Geniet

van een

zonnig & deugddoend verlof.
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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