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VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Tim Steenwinckel, Elsje Laes, Frederik De Buck, Stef
Bruggeman, Yvonne Grimmon, Daniël Caron, Rudi
Demoitié, Bart Decuypere, Leen Vervaet en Leen
Coppens

VERONTSCHULDIGD:

1. Welkom
Iedereen welkom op deze eerste vergadering van dit nieuwe schooljaar. We stellen vast
dat elk schooljaar het aantal actieve leden langzaam achteruit gaat; wij zijn dus dringend
op zoek naar nieuwe deelnemers die onze ploeg voor de komende jaren kunnen
versterken.

2. Nieuws uit de school
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Dany Reniers is met pensioen en wordt opgevolgd door enerzijds Josse Versin als
huisbewaarder en Tom Dumoulin die de boekhouding overneemt. Verder zijn ook Mr
Van Gompel en Mr Van Dievoet met pensioen gegaan.
Piet De Mulder, LKSD –directeur, is met pensioen. Frank Baeyens neemt zijn taak als
voorzitter van het directiecomité LKSD over.
Verder waren er tijdens de vakantie ook heel wat renovatiewerken: ramen op de
kleine speelplaats werden gebeitst; er werd een nieuwe polyvalente klas in gebruik
genomen, de herinrichting van de kleine speelplaats zijn van start gegaan en de ramen
& deuren van blok H werden vervangen. In onze school hebben nu ALLE ramen dubbel
glas.
Er is een nieuwe CLB medewerker: Liesbeth Taminau.
Het Bouwmaal en het Winterfeest worden één Herfstfeest. Een nieuw concept waarbij
de sterke punten van beide feesten worden gecombineerd. Ons eerste Herfstfeest
staat gepland voor 17/11/2018 en 18/11/2018.
Er zijn dit jaar 196 eerstejaars verdeeld over 9 klassen ; de school telt op 1 september
1028 leerlingen en een 100 tal leerkrachten.

3. Data van de ouderraad
14/9/2018 – 23/10/2018 – 20/11/2018 – 15/1/2019 – 26/2/2019 – 26/03/2019 30/04/2019 – 21/05/2019 – 04/06/2019
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4. Werkgroepen: (zie bijgevoegde lijst)
▪
▪
▪
▪

Herfstfeest: do 20/09 eerste samenkomst
Schoolraad
Open Dag 04/05/2019
Denkcafé: organisatie bij HDC; zou doorgaan op 09/05/2019 (voorlopige datum). Wij
zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroep en naar een geschikt
thema. Mogelijke thema’s: Motivatie of Zorg op school? Ideeën zijn welkom!!

5. Werkpunten voor dit schooljaar
We stellen voor dat we dit schooljaar zeker de opvolgpunten van vorig schooljaar
nauwgezet bijhouden. Het nagaan in hoeverre de schoolboeken effectief worden
gebruikt, heeft er vorig schooljaar toe geleid dat sommige boeken dit jaar niet meer
dienen te worden aangekocht. Verder kunnen we in de loop van ons werkjaar ook eens
nadenken van hoe we zorg op school zien en hoe dit eventueel kan verbeterd of
aangepast worden .
VOLGENDE VERGADERINGEN: 23/10/2018 (Open Ouderraad) – 20/11/2018
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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