VERSLAG
Ouderraad
20-11-2018
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Leen Vervaet – Frederik De Buck – Daniël Caron – Kristof
Crommelinck – Stef Bruggeman – Inge Serdons – Yvonne
Grimmon – Tim Steenwinckel – Piet Van Meerbeek – Luc
Bongaerts – Sandra Jansens - Leen Coppens
Verontschuldigd: Rudi Demoitié – Nathalie Melis – Anja
Paermentier.

1. Welkom aan ieder. Verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school
Evaluatie Herfstfeest: het Herfstfeest is net afgelopen en de eerste reacties
lopen binnen. Algemeen zijn de reacties positief zijn. De sfeer en inkleding,
zowel van de feestzaal als van de kapel, worden als sterke punten beschouwd.
Het eten was over het algemeen genomen lekker hoewel er toch opmerkingen
zijn over bv. de hoeveelheid stoofvlees, de groenteburgers. Vooral in de
keuken zijn er een aantal werkpunten die we naar volgende edities toe moeten
aanpassen. Eerstdaags is er een evaluatievergadering gepland, waarop dit alles
wordt besproken.
3. Nieuws ouderraad
• Schoolmaaltijden. Er is bij de OR een klacht van een ouder binnengekomen
rond de lamentabele kwaliteit van de warme schoolmaaltijden: vlees niet
uitgebakken, niets vers. De school zal een evaluatie vragen via Josse Versin
en dit dan bespreken met SODEXO. Het contract loopt op het einde van dit
schooljaar af; het is wellicht hét moment om dit aan te kaarten.
• Kasten af te sluiten: er wordt nogmaals de vraag gesteld om de klassen
steeds afgesloten te houden om diefstal/verdwijning van gerief tegen te
gaan. Er zijn twee klassen die lockers hebben, omdat zij geen ‘eigen, vast‘
klaslokaal hebben. Dit wordt voorlopig positief onthaald.
• Zichtbaarheidsactie op 29/11: samen met de politie en de andere Leuvense
scholen stimuleren we onze leerlingen goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
• 4e jaar: actueel veel HT’s en LTO’s -> het valt zelfs sommige leerkrachten
op. Kan er beter gespreid worden? Punten kunnen ook op andere manieren
behaald worden: klassikale taak - individuele taak thuis - … . Dit zou de druk
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van de ketel kunnen halen om nu nog allemaal à la dernière minute de
nodige punten te verzamelen voor het rapport.
Een van de ouders bemerkt dat zelfs in het hoger onderwijs/unief er een
monitoringcomité bestaat dat toezicht houdt op de werkdruk in het eerste
jaar. Het is van belang om het juiste evenwicht te vinden tussen het
evaluatieritme(aantal rapporten) en de stress dat dit met zich meebrengt.
4. Opvolgpunten volgende vergadering
Daar de volgende vergadering plaatsvindt na de kerstexamens vinden we dit een
ideaal moment om de examenmedianen dàn eens van naderbij te bekijken in het
licht van de afspraken die vorig schooljaar werden gemaakt.
5. Thema ‘Zorg op school en Motivatie’
We werken een eerste keer in groepjes rond dit thema. Wat verstaan we onder zorg
op school? Voor wie? Hoe realiseren we de algemene zorg en de verhoogde zorg?
Wie is daarvoor de best geplaatste persoon om dit op te volgen? Hoe kunnen we
leerlingen motiveren; kan dit ertoe leiden dat er minder zorg gevraagd wordt? Wat
‘kost’ die zorg, die inzet op motivatie?
Op de volgende vergadering(en) werken we dit verder uit. Het is de bedoeling om
tot een adviestekst te komen naar de schooldirectie toe.
Wij wensen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en directie véél moed en succes in de komende
examenperiode. Voor nadien wensen we u allen:

een zalige Kerstmis en een gezond en gelukkig 2019 !!
Volgende vergadering: 15 januari 2019 om 20 u
De agenda wordt telkens vrijdag vóór deze datum afgesloten; alle suggesties en opmerkingen graag
voor deze datum sturen naar ouderraad@hdc.ksleuven.be.
De vergaderingen van de Ouderraad vinden plaats in de refter van de zesdejaars, ingang aan de
Parijsstraat. Aanvang om 20u en einde voorzien rond 22u . Er is parkeergelegenheid op de parking van
de school aan het Damiaanplein.
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