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Leen Coppens

AANWEZIG

Leen Vervaet, Anja Paermentier, Daniël Caron, Els
Pitschon, Kristof Crommelinck, Eftichia Zervas, Yvonne
Grimmon, Leen Damman, Sandra Jansen, Elsje Laes en
Leen Coppens

VERONTSCHULDIGD

Piet Van Meerbeek, Rudi Demoitié, Luc Bongaerts en
Tim Steenwinckel.

1. Welkom. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school
▪

▪

▪
▪

Reactie op de lage medianen. De ouderraad stelt met spijt vast dat de afspraken die
werden gemaakt rond remediëring van de lage medianen en de communicatie
hierrond met de ouders niet werden opgevolgd. Ook de directie betreurt dit en geeft
diverse redenen als oorzaak: onverwacht wegvallen van de titularis, geen klassenraad
na de examens in het derde jaar. De school belooft dat dit tegen volgend schooljaar
zal worden opgenomen en opgevolgd. Wij vinden deze gang van zaken teleurstellend
en krijgen de indruk dat de school hier onvoldoende om bezorgd is. We hebben er alle
vertrouwen in dat hieraan volgend schooljaar zeker actief zal worden gewerkt. Wij
vragen de directie om volgend schooljaar, nà elke examenperiode een inventaris te
krijgen van de klassen die nog medianen onder de 50 % hebben, welke de
remediëringsmaatregelen zijn en hoe de communicatie naar de ouders is verlopen.
Nieuwe directeur leerlingenzorg, Els Pitschon, die op 1 september 2019 Daniël Caron
zal opvolgen stelt zich kort voor. Els Pitschon, is reeds lang verbonden aan HDC, als
leerkracht wetenschappelijk werk en fysica in het tweede en derde jaar en als
graadcoördinator van de eerste graad. Wij kijken alvast uit naar de samenwerking met
Els!
Veranderingen schoolreglement. We bespreken de veranderingen die de directie wil
doorvoeren aan het schoolreglement voor volgend jaar.
Schoolfacturen: er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. De OR benadrukt de
zorg om de facturen niet te fel te laten oplopen: geen nodeloze kopies maken en
aanrekenen, enkel de strikt noodzakelijke boeken (zowel leerboeken, werkboeken als
leesboeken) te laten aankopen, geen PowerPointpresentatie thuis te laten afprinten
om dan op school te gebruiken.
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3. Open schooldag
Ondanks het kille weer, kunnen we toch van een geslaagde infodag spreken. De opkomst
was iets minder maar de feedback achteraf van de aanwezige ouders was positief. Onze
ouderraadpost aan de ingang van de school is een prima locatie; we begeleiden de
ouders en leerlingen tot bij de directie die dan de nodige info geeft. Ook de attentie nà
de rondleiding werd gesmaakt. Misschien kan het een optie zijn naar volgend jaar toe om
de stand van de leerlingenraad naast de onze te zetten ?
Op dit moment zijn de 216 beschikbare plaatsen in het eerste jaar volzet met leerlingen
die HDC als eerste keuze aangeduid hebben. In de komende weken zullen er wel nog heel
wat verschuivingen plaatsvinden vermits nu de inschrijvingen in de scholen in de
omgeving ook zijn afgesloten.

4. Denkcafé 2019
We kunnen terugblikken op een geslaagde info-avond met meer dan 150
geïnteresseerden. Een dikke merci voor het organiserend team : Tim, Yvonne, Eftichia,
Sandra en voor alle helpers die er een leerrijke en gezellige avond hebben van gemaakt!!

5. Varia
Dit was de laatste vergadering voor onze voorzitter Leen Vervaet; langs deze weg
duizendmaal dank voor je betrokkenheid en eindeloze inzet voor deze ouderraad en voor
deze school.

Wij wensen iedereen heel veel moed en kracht voor de komende
examenperiode en voor nadien een deugddoende vakantie. Tot in
september!

ouderraad@hdc.ksleuven.be

p. 2 van 2

www.Heilige-Drievuldigheidscollege.be

