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VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Eftichia Zervas – Leen Vervaet – Frederik De Buck – Rudi
Demoitié – Veerle Van Laer – Nathalie Melis – Daniël
Caron – Anja Paermentier – Kristof Crommelinck – Stef
Bruggeman – Ivo Lens – Deborah Bické – Inge Serdons –
Yvonne Grimmon – Tim Steenwinckel –Leen Coppens

VERONTSCHULDIGD:

1. Voorstelling en kennismaking
Welkom aan de vele nieuwe ouders, vandaag aanwezig op deze open ouderraad. Wij
hopen dat deze vergadering jullie ‘goesting’ geeft om onze ploeg te versterken.
Alle leden stellen zich kort even voor.

2. Voorstelling van de Ouderraad
▪
▪
▪
▪

Wij verdedigen de belangen van de ouders en trachten een brug te zijn tussen ouders
en school.
Wij proberen vlot aanspreekbaar en herkenbaar te zijn.
Wij zijn de gesprekspartner met de school en een spreekbuis voor de ouders.
Recente verwezenlijkingen: toezicht op efficiënt gebruik van de schoolboeken,
uitgangsregeling voor derde graad tijdens de middagpauze, organisatie van de
proclamatie in juni…

3. Nieuws uit de Ouderraad
▪

Werkgroepen
a. Het Herfstfeest is een samensmelting van Bouwmaal & Winterfeest; de
werklijsten zullen eerstdaags verschijnen. Mogen wij rekenen op jullie
helpende handen?
b. Opendag: zal later opgestart worden -> ook daar zijn frisse ideeën en helpende
handen zeer welkom.
c. Denkcafé: ondertussen werd er een groepje samengesteld dat spoedig een
eerste keer zal samenkomen. Mogelijke thema’s: motivatie – zorg op school.

▪

Evaluatie Openklasdag eerste jaar
De ouders laten ons weten dat onze aanwezigheid daar als aangenaam wordt ervaren;
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het geeft een warm en verwelkomend gevoel. De vraag stelt zich of we onze
aanwezigheid moeten benadrukken in de openklasavonden van het derde & vierde
jaar. Daar is de praktische organisatie iets moeilijker. Een bezorgdheid die we hebben
opgevangen is het GSM gebruik in het eerste jaar dat soms extra sociale druk geeft en
niet bevorderlijk is voor spontane contacten tussen de leerlingen wat net in het begin
van het schooljaar zeer belangrijk is. De discussie wordt opengetrokken naar
beeldschermgebruik bij leerlingen. We besluiten dit overleg in een volgende
ouderraad ruimer aan bod te laten komen.
▪

Motivatie & Zorg op School
Leen Vervaet geeft ons een bondige maar zeer verhelderende uiteenzetting van wat
we onder motivatie kunnen verstaan. Hoe kunnen we deze nieuwe manier van
motiveren implementeren in ons onderwijs van de 21e eeuw en binnen HDC?

▪

Zichtbaarheidsactie
Op donderdag 29/11 helpen wij samen met de directie en de Leuvense politie bij de
zichtbaarheidsactie, ’ s morgens aan de schoolpoort. Goed zichtbare leerlingen
worden beloond; minder zichtbare worden aangemoedigd het beter te doen.

4. Nieuws uit de school
▪

▪

▪

Leerlingenaantallen 1/10/2018
Totaal aantal leerlingen: 1026
Zesdejaars: 107 = laag aantal -> oorzaak: weinig geboortes in 2001 + grotere uitval.
Eerstejaars: 195 leerlingen – minder dan verwacht; het valt op dat er minder
leerlingen zijn die HDC als eerste keuze hebben opgegeven: verder te onderzoeken.
Waarom kiezen ouders voor HDC: zorgaanbod met een duidelijke en uitgewerkte visie
hierrond.
Een aantal ‘bijzondere leerlingen’:
Op onze school is er een Japanse AFS studente die les volgt in 4E4. In dit kader staat de
school in de derde graad toe dat er in het 1 e trim een uitwisseling kan gebeuren mét
behoud van de plaats bij terugkomst, mits te voldoen van een paar voorwaarden.
Verder worden ex-OKAN leerlingen bij hun eerste jaar na het OKAN-traject vrijgesteld
van het vak Frans, in ruil voor taalondersteuning Nederlands.
De directie heeft het (niet- )gebruik van schoolboeken bijgestuurd mede dankzij de
feedback van ouders. Ook dit jaar vragen we de ouders om het niet-gebruik van
bepaalde schoolboeken na te gaan en te signaleren.
Smartschool. Het valt op dat het co-account voor de ouders weinig wordt gebruikt.
Sommige Smartschool-tools worden niet steeds correct gebruikt; dat wordt
opgevolgd. Alle ouders kunnen via het co-account de agenda mee opvolgen; vragen
hierrond en onregelmatigheden kunnen worden gemeld via de leerkracht, directie of
via ons Ouderraad-e-mailadres. De puntenmodule zou volgend schooljaar in gebruik
worden genomen.
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▪
▪

▪

Bos (Bestuurlijke optimalisatie) -> de verschillende schoolbesturen laten samenvloeien
met als doel optimalisering en professionalisering. Dit is een moeizaam proces.
MoSo (Modernisering Secundair Onderwijs): in een eerste beweging zal de eerste
graad worden hervormd. Deze hervorming moet 01/09/2019 van start gaan. Het doel
is te komen tot een brede eerste graad waarbij het observeren en oriënteren centraal
staat. We willen komen tot een gezamenlijke eerste graad met oog voor de eigenheid
van elke school en dit binnen de regelgeving van de overheid en de aanbevelingen van
het katholiek onderwijs.
Wekelijks komt het kernteam samen; dit kernteam bestaat uit één vertegenwoordiger
per school. Het kernteam probeert een gezamenlijke visie te ontwikkelen rond
differentiëren en remediëren zodat alle leerlingen in de eerste graad mee kunnen en
zodat ze een juiste keuze kunnen maken naar tweede en derde graad toe. Naast het
kernteam is er een stuurgroep die bestaat uit één directeur uit elke school en die de
beslissingen neemt na advies van het kernteam. Het is zeer belangrijk dat deze
hervorming de perceptie wegwerkt dat eigenheid leidt tot verschillen tussen de
verschillende scholen.

5. Opvolgpunten naar volgende OR‘en
▪
▪
▪
▪
▪

Examenmedianen
Proclamatie juni: evaluatie
Motivatie – zorg op school
Beeldscherm & GSM gebruik
Gesloten kasten

VOLGENDE OUDERRAAD: 20 november 2018 om 20.00u in de refter van de zesdejaars
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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