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Leen Coppens

AANWEZIG

Rudi Demoitié, Yvonne Grimmon, Tim Steenwinckel, Dirk Loeckx, Luc
Bongaerts, Griet Robberechts, Marjorie Bisschops en Leen Coppens

VERONTSCHULDIGD :

Eftichia Zervas, Stef Bruggeman, Deborah Brické, Maud Tommissen,
Frederic De Buck, Anja Paermentier.

1. Welkom. Verslag vorige vergadering goedgekeurd op enkele typfouten na.
2. Nieuws vanuit de school:
•

•

Puntenmodude Skore op smartschool + rapporten : Skore is sinds oktober via Smartschool
operationeel. Voorlopig wordt dit positief onthaald; de kleine kinderziektes zullen er stilaan
uitgaan en er zal een globale evaluatie volgen tegen het einde van het schooljaar. Verder
vragen we dat op het papieren rapport (5x per jaar) er toch steeds ook aandacht wordt
besteed om naast de punten ook een woordje uitleg/aanmoediging te noteren, hetzij door de
vakleerkracht hetzij door de klastitularis.
Evolutie leerlingen aantallen: het globaal aantal leerlingen is ongeveer status quo gebleven in
vergelijking met vorige jaren.
# lln
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar

2019-2020
2018-2019
215
196
185
217
203
186
173
167
139
152
131
107

Het blijft opvallend dat statistisch gezien, gedurende een cyclus (1e tot 6° jaar) 30% van de
leerlingen de school verlaten. Grotendeels gaat dit om leerlingen die het studie-advies volgen
en elders, in een andere richting verder het secundair afwerken.
•

•

Feest op HDC: de vraag stelt zich of er dit jaar nog een feest wordt georganiseerd; deze vraag
komt van de ouders én de leerlingen. De directie neemt dit mee naar het directiecomité en
gaat op zoek of ze hiervoor een draagvlak kan vinden bij de directieleden en de leerkrachten.
Op de personeelsvergadering werd de bevraging van de lkr over Perron 3000 besproken: het
overgrote deel staat negatief tegen dit project. Er heerst momenteel een diepe crisis tussen
directie en leerkrachten; het wederzijds vertrouwen is compleet weg. Het schoolbestuur zoekt
openingen om beide partijen terug ‘on speaking terms’ te krijgen. We verwachten spoedig
nieuws van het schoolbestuur hierover. De grootste bezorgdheid dient uit te gaan naar de lln
die NU bij ons school lopen.
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3.Ouderraad
• Stand Perron3000 + gevolgen + overzicht van de werkzaamheden:

•

➔ Er werd bijkomende info gevraagd aan het schoolbestuur vermits wij menen dat dit
onontbeerlijk is om bij de ouders een bevraging te doen. We verwachten tegen eind
november het antwoord van het schoolbestuur.
➔ Contacten met de ouderraden van het Paridaens instituut en met St Pieterscollege. De OR
van het Paridaensinstituut zit ongeveer op gelijke lijn met onze ideeën en zullen
vermoedelijk een gelijkaardige bevraging doen. Het St Pietersinstituut is er voorlopig nog
niet uit maar wil de bevraging veel uitgebreider maken. Om de deadline (tegen wanneer
het advies moet afgewerkt zijn) niet in het gedrag te brengen werd beslist om onze
bevraging begin december uit te sturen.
➔ De bevraging gebeurt via Smartschool in de week van 09/12 (anoniem – niet meer
antwoorden dan accounts – gratis – zowel lln als lkr deden hun bevraging ook via deze
tool). Op voorhand (in de week van 02/12) vertrekt een teaser via HDC- berichten en een
reminder op het kerstrapport.
➔ VCOV kon de aard en de vorm van de bevraging zeer appreciëren en goedkeuren.
➔ In de loop van januari gaan we aan de slag om de resultaten te verwerken en in een advies
te gieten.
Aan alle ouders vragen we om bij hun kinderen na te gaan of alle gekochte/gehuurde boeken
en werkboeken ook effectief gebruikt worden? Graag melding (via
ouderraad@hdc.ksleuven.be) indien u merkt dat dit niet zou gebeuren. Een aantal ouders van
lln van het eerste jaar maken melding dat de planningsagenda niet wordt gebruikt. De directie
kijkt dit verder na en zal -indien nodig -gepast reageren.

4)Varia
➔ Communicatie Smartschool bij niet aanwezigheid eerste lesuur (3e graad) : graag ten laatste
communicatie hierover de voorgaande schooldag aub
➔ Opdrachten / taken/ mee te brengen -> via Smartschool : info liefst, zoals eerder besproken,
ten laatste vóór 17u.
➔ Reizen zesdejaars : capaciteitsproblemen en communicatie -> de directie neemt dit op.
➔ Chemie – 5e jaar : lage mediaan op DW => mogelijks probleem naar examen toe ?
➔ 3 e jaar : leerkracht die gedragsprobleem met een deel van de klas ‘verrekent’ met halvering
van punten op een toets. Kan dit ? In de mate dat dit binnen het redelijke blijft, zijn er ouders
die hier -per definitie- niet tegen zijn. De directie zal dit met betrokken leerkracht(en)
opnemen.
➔ Enkele ouders merken op dat de schoolmaaltijden er fel op zijn verbeterd.
VOLGENDE OUDERRAAD: 21/01/2020 om 20u.
De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in de refter van de zesdejaars, ingang aan de Parijsstraat.
Aanvang om 20u00 - einde om 22u00. Er is parkeergelegenheid op de parking van de school aan het
Damiaanplein

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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