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1. Welkom
Er is geen verslag van de vergadering van vorige keer: wij hebben, zonder de
aanwezigheid van de directie, gewerkt aan ons jaarthema “ Zorg op school”. De
adviestekst volgt later.

2. Nieuws uit de school
▪

Daniël CARON
Op 01/09/2019 gaat M. Caron met pensioen en verlaat hij onze school. Zijn functie zal
vanaf 01/09/2019 worden ingevuld door Mevr. Els Pitschon. Wij willen Daniël Caron
van harte te bedanken voor de zeer fijne samenwerking gedurende al deze jaren. Wij
zullen hem zeker als gesprekspartner hard missen. Wij kijken alvast uit naar de
samenwerking met Mevr Pitschon. Beiden wensen we HEEL VEEL geluk in de
toekomst!!!

▪

Open dag
Binnen de werkgroep werd gesuggereerd dat het misschien beter zou zijn dat de OR in
de school zelf zou staan om zichzelf in de picture te zetten. Toch vindt de OR dat het
concept van vorig jaar best hernomen wordt. We verkiezen een tentje aan de
schoolpoort (naast het tentje van de leerlingenraad?) en de riksja als eyecatcher.
Bezoekers krijgen een gezonde appel bij het buitengaan.

▪

MoSo (Modernisering Secundair Onderwijs) uitrol
Op 01/09/2019 gaat in 12 secundaire scholen van KS Leuven een vernieuwde eerste
graad van start. Het doel is een brede eerste graad waarbij observeren en oriënteren
centraal staat. Alle leerlingen moeten in die brede eerste graad de kans krijgen hun
talenten te ontdekken.
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Kans tot groei, ‘goesting’ in leren, leren in diverse vormen en een brede horizon zijn
de handvaten die de leerlingen krijgen om na de eerst graad zo correct mogelijk te
kunnen beslissen welke richting het best bij hem/haar past.
Concreet is er in het eerste jaar A stroom een algemene vorming van 27
gemeenschappelijke lesuren; de school kan 5 differentiatie-uren zelf invullen; in het
tweede jaar zijn dat 25 gemeenschappelijke uren algemene vorming, 2 differentiatieuren en 5 uren basisoptie, in te vullen door de school zelf. Het is de bedoeling dat
iedereen meegaat tot het einde van het tweede jaar. Nadruk komt te liggen op
differentiëren en remediëren.
De verkennende modules moeten verrijkend zijn. Deze modules worden
gemeenschappelijk uitgewerkt maar voorlopig blijven de leerkrachten dit in de eigen
scholen geven. Naar de toekomst toe wordt bekeken in hoeverre leerkrachten dit in
elkaars scholen kunnen geven. De verkennende modules die worden aangereikt zullen
‘anders’ worden geëvalueerd. Die evaluatietool, gelijk voor alle deelnemende scholen
wordt nog verder uitgewerkt.

3. Nieuws uit de ouderraad
▪

Zorg op school
We werken verder aan een adviestekst van hoe wij, als ouders, dit graag ingevuld
zouden willen zien.

▪

Denkcafé 2019
Op woensdag 08/05/2019 komt Katrien Timmermans ons verduidelijken hoe je
NIEUWE AUTORITEIT vandaag best zou kunnen invullen.
Iedereen is van harte welkom – hou je mailbox in ’t oog – woensdag 08/05 om 20.00u
in de refter van de zesdejaars.

▪

Nieuwe mandaten
Onze voorzitter Leen Vervaet neemt dit jaar afscheid van HDC en dus ook van de
Ouderraad. Haar functie wordt overgenomen door Leen Coppens met Tim
Steenwinckel in ondersteuning. De verslagen zullen worden opgemaakt door Yvonne
Grimmon.

VOLGENDE VERGADERINGEN: op 30/05/2019 om 20.00 u
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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