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Leen Coppens

AANWEZIG

Anja, Paermentier, Rudi Demoitié, Els Pitschon, Stef Bruggeman, Ivo Lens,
Tim Steenwinckel,en Leen Coppens.

VERONTSCHULDIGD

Yvonne Grimmon, Sandra Jansen, Luc Bongaerts, Bart Decuypere, Leen
Damman en Eftichia Zervas.

1. Welkom bij de start van ons nieuw werkjaar.
2. Nieuws vanuit de school
▪

Opstart 01/09/2019
▪

▪

▪

De school is op 02/09 vlot opgestart met 1043 leerlingen. Het eerste jaar bestaat uit
9 klassen, samen goed voor 216 leerlingen. In de andere jaren zijn er vooral in de
derde graad een paar zeer grote klassen. Terwijl men in de tweede graad, waar het
klasmanagement iets moeilijker ligt, de klassen probeert kleiner te houden. Verder
zijn er een aantal leerlingen die speciale opvolging krijgen: 5 OKAN leerlingen, 3
commissieleerlingen, 2 vrije leerlingen, 1AFS student en een paar gedragsleerlingen.
De uitstroom over de 6 studiejaren is voor 3/4 toe te schrijven aan leerlingen die
het negatief advies van de klassenraad opvolgen en HDC verlaten om elders een
meer geschikte studierichting te volgen.

Nieuwigheden
▪

▪

▪
▪

Smartschool. Vanaf dit schooljaar zullen de punten via Smartschool zichtbaar zijn.
De afspraak is dat deze punten pas zichtbaar zijn voor de ouders nadat de leerkracht
de betrokken toets/HT/LTO aan de leerlingen heeft terugbezorgd én besproken. Er
zullen nog 5 papieren rapporten over de loop van het jaar worden meegegeven nl
vóór de: herfstvakantie - kerstvakantie - krokusvakantie - paasvakantie en grote
vakantie. Het dagelijks-werk-rapport nét voor de aanvang van de examens,
verdwijnt ook. Voortaan zal dat in de smartschool puntenmodule zichtbaar zijn. Het
gebruik van het co-account van de ouders is dus belangrijk voor de opvolging.
Nadere info vanuit de school volgt nog.
Bij afwezigheid van de leerkracht het 1e en laatste les uur en op voorwaarde dat
een andere leerkracht dit vrije uur niet overneemt, zullen de leerlingen van de
derde graad naar huis mogen gaan/later naar school komen. Opgelet dit kan maar
gebeuren mits uitdrukkelijke toelating van de directie.
Geen regen en 18° C : dan mag er sinds begin dit schooljaar op de speelplaats
worden geluncht.
De catering wordt sinds 1/9 verzorgd door Scolarest. Lichte aanpassing van de
prijzen maar er zou een merkelijke verbetering van de kwaliteit volgen.
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▪

Belangrijke data : open klasavond 1e jaar: donderdag 03/10 om 19.30u ; herfstfeest
weekend 16 & 17 november2019; opendeurdag : zondag 08/03/2020

3. Ouderraad
▪

Werkgroepen samenstelling en opstart
Open klasavond 1 e jaar: 03/10/2019 - Stef, Rudi, Ivo, Tim en Leen
Herfstfeest: 16/11 en 17/11 : vele helpende handen meer dan welkom; nadere info volgt.
Opendeurdag: Tim, Anja, Ivo en Rudi -> nadere info volgt. Vermits dit nu reeds 8/3/2020 is,
zullen we ons aan de winterse omstandigheden moeten aanpassen.

▪
▪
▪

Feedback : adviestekst van de OR Brede basiszorg op school; dit item nemen we mee
naar de volgende ouderraad 15/10/2019
Reactie op proclamatieprocedure over alle jaren heen? Alles vlot verlopen. Ook de
noodzakelijke oudercontacten zijn vlot verlopen.
Jaarthema dit jaar? Mogelijke suggesties:
▪

Hoe kunnen wij als ouderraad de school helpen bij het realiseren van een brede
basiszorg?
▪ Hoe zien wij als ouder de klassamenstellingen?
▪ Zijn er andere mogelijkheden van evaluatie mogelijk, wenselijk?
Tijdens de volgende ouderraad beslissen we waar we dit jaar wat dieper op ingaan.

4. Varia
▪

▪
▪

Aan alle ouders vragen we om het effectief gebruik van de schoolboeken ook dit jaar
verder op te volgen; laat ons tegen het einde van dit schooljaar weten welke boeken
en invulschriften niet of te weinig worden gebruikt.
Verder vragen we ook om schoolfacturen op te volgen zodat deze niet al te fel de pan
uit swingen. Mogelijke anomalieën mag je ons steeds melden.
Kunnen taken en LTO niet vaker via Smartschool ingeleverd worden; is afprinten
steeds noodzakelijk?
Vraag ouder over te lezen boeken: vaak te beknopte keuzelijst, waardoor deze in de
lokale bib's niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Mogelijke oplossingen: ruimere
keuzelijst? Waarom het boek niet door de school laten aankopen en via verhuur
aanbieden? Waarom geen boeken kiezen die ook elektronisch beschikbaar zijn?
Verder stelt men vast dat er best wat meer boeken van actuele auteurs mogen bij zijn.

Volgende data OR : 15/10/2019 open ouderraad waarbij alle ouders persoonlijk worden uitgenodigd.

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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