VERSLAG
Ouderraad
24/11/2020
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Tom Van Geel, Dirk Loeckx, Luc Bongaerts,
Marjorie Bisschops, Els Pitschon, Johan Dupont,
Pieter Vansteenwegen, Inge Vinckier, Rudi
Demoitié, Micha, Griet Alaerts, Karuna
Thapaliya, Annemarie Dejaegher, Satisch, Gorla,
Katia De Vos, Dieter Laevers en Leen Coppens.

1. Welkom & verslag vorige vergadering
Iedereen welkom op deze online vergadering. Deze vergadering wordt toch via ZOOM
georganiseerd ondanks de melding dat we via MS Team zouden werken. ZOOM geeft de
mogelijkheid om via break out rooms te werken waar we tijdens deze vergadering ook
mee aan de slag gaan. We hebben gemerkt dat ook deze vorm niet zonder problemen is
verlopen. Ook voor ons is het een leerproces om op de meest optimale manier te kunnen
vergaderen. Wij hopen te rekenen op uw begrip hiervoor.
Naar de toekomst toe zullen we het verslag zo snel mogelijk aan alle deelnemer
overmaken die ons dan hun opmerkingen doorsturen. Het is de bedoeling het verslag
direct daarna aan te passen én te publiceren waardoor we sneller alle ouders kunnen
informeren.

2. Korte voorstelling van de ouderraad
We stellen nog even kort de OR voor.

3. Nieuws van de school
Corona
▪

Ondertussen is het schooljaar zo ver gevorderd dat de examenregeling voor de kerstexamens
gekend is. Ook hier probeert de school de spreiding van de leerlingen te maximaliseren; wel
wil men ten alle koste vermijden dat er examens in de namiddag moeten plaatsvinden. De
eerste graad begint ‘s morgens om 8.20u en zij mogen na 80 % van de voorziene duurtijd
naar huis vertrekken, indien er geen tweede deel is voorzien. De toezichthoudende leerkracht
zal nakijken of alles is ingevuld. Het 3e en 5e jaar begint om 8.20 u aan het examen en het 4e
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▪

▪

▪

▪

en 6e jaar begint 30 min later om dan tot 12.30u te kunnen doorwerken. Op die manier
komen leerlingen van 3 en 5 niet in contact met die van 4 en 6.
De oudercontacten na de proclamatie gebeuren op uitnodiging en online.
Het inkijken van het examen kan niet op de dag van de proclamatie maar zal na de vakantie
kunnen plaatsvinden.
Ondanks het feit dat er een week herfstvakantie is bijgekomen zullen de examens niet later
beginnen en zal er geen leerstof wegvallen.
De leerkrachten bieden de leerstof aan op een manier die zij leerrijk, nuttig en relevant
vinden. Soms wordt er online lesgegeven, soms wordt de leerstof op een andere manier
aangeboden en verwerkt. De directie stelt vast dat life sessies zéér motiverend werken en dit
wordt dan ook extra aangemoedigd. De directie benadrukt dat de omstandigheden nu totaal
anders zijn dan het afstandsonderwijs tijdens het vorig schooljaar. Immers toen waren er
slechts enkele leerlingen die zeer beperkt naar school mochten. Nu is er – voor de 2e en 3e
graad – deeltijds afstandsonderwijs. Voor de komende kerst-examens en deliberaties zal
men er rekening moeten mee houden dat er nog steeds achterstand is. Men hoopt dit te
kunnen wegwerken tegen het einde van dit schooljaar.
In die zin zijn er vragen van ouders: wat heeft men uit de vorige periode afstandsonderwijs
meegenomen naar dit afstandsonderwijs ? Heeft de directie zicht op hoe er digitaal wordt
lesgegeven ? 100% online les is niet nodig maar geen online les is ook niet aangewezen. We
moeten een goede middenweg/mengeling vinden. Een ouder geeft de tip om meer feedbackmomenten in te lassen en daarbij óók te luisteren naar de leerlingen en ouders. Elke
leerkracht zou over de digitale grens moeten durven/kunnen stappen; zij die het daar moeilijk
mee hebben kunnen wellicht hulp krijgen van de meer bedreven collega’s op dàt vlak. De
directie suggereert of dit door de ouders en leerlingen kan worden aangegeven. De ouders
daarentegen menen dat dit moeilijk ligt en dat de directie toch best geplaatst is om dit op te
volgen.
De school probeert met alle mogelijke middelen om aan het welbevinden van de leerlingen te
werken maar de huidige omstandigheden maken dit zéér moeilijk. De directie vraagt aan de
leerlingen én de ouders om mogelijke suggesties door te geven. Dit mag rechtstreeks naar de
directie maar kan ook via ouderraad@hdc.ksleuven.be
Een van de ouders maakt de bemerking dat ook in een eerste jaar het zeer belangrijk is dat bij
ziekte of afwezigheid van een leerling, de leerkracht toch wel sturend werkt om de leerling
terug bij te werken. Immers door Corona is het niet zo evident om een netwerk op bouwen
om vrienden te vinden die mee kunnen helpen.

Opvolgpunt rekenmachine
In de eerste graad is een rekenmachine nodig maar dat hoeft niet verplicht via de school
te worden aangekocht (schoolexemplaar €16) Vanaf de tweede graad is een grafische
rekenmachine nodig. Dit wordt nieuw aangeboden via de school : kostprijs +/- €120. Via
een tweedehands circuit zou ook kunnen maar dit wordt niet door de school
georganiseerd. Indien zo’n toestel tweedehands wordt gekocht dien je wel rekening te
houden met mogelijke problemen als bv. mogelijke defecten, oude gravering.
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Vernieuwing HDC-Website
De actuele website is aan hernieuwing toe. De school vraagt via de ouders naar feedback
en een kritische blik: wat verwacht je op een website te vinden; welke info is
noodzakelijk; hoe kan dit worden aangeboden. We zoeken daartoe een 4 tal ouders die
kunnen meehelpen om dit project te ondersteunen. Kandidaten melden zich ofwel
rechtstreeks bij Rudi : rudi.demoitié@hdc.ksleuven of via ouderraad@hdc.ksleuven.be

4. Nieuws uit de Ouderraad
Participatie
Luc licht de noodzaak aan participatie toe. Beslissingen van het schoolbestuur en
schooldirectie vragen om breed gedragen te zijn. Dit zal de implementatie
vergemakkelijken. Verder is het voor alle geledingen belangrijk om gehoord te worden.
We splitsen ons op in 2 groepen om hierover verder en diepen na te denken:
Hoe zien jullie participatie in de school. Wat verwachten jullie daarbij? Hoe kunnen we die
participatie verbreden? Op welke manier kunnen we zo veel mogelijk ouders meekrijgen en
zorgen voor een zo breed mogelijke participatie?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inspraak in gebeurtenissen van de school.
Poort tussen lln en school
Het gemis invullen van de sociale aspecten die vandaag weggevallen zijn.
Op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de school/verbinding
Kennismaking van andere ouders. Ervaringen delen. Samen dingen doen.
Ouderraad is ondersteunend en aanvullen met kritische blik op het gebeuren.
Graag ook plezierig. Geen klaagmuur, want anders haken ouders af. Positiviteit !
Contact met de directie en de 6de jaars die een rol spelen in de school. Zij spreken uit
ervaring.
social media misschien meer bereik dan via website
Moeilijk bereikbare groepen, wie zijn dat? combinatie van cultuur, taal, tijdsnood,
digitale achterstand
Bevragingen doen via smartschool én mail
Activiteit per graad: lokalen bezoeken, kennismaking directie en leerkrachten,
ouderraad, anti-pestbeleid, kennismaken met andere ouders met hapje en drankje
Vandaag missen we het contact met de leerkracht, maar de opvang van de 1ste jaars
was super. Duidelijke en constructieve communicatie.
Aanwezigheid op oudercontacten & open klasdagen
Een nieuwe cultuur : durven vragen
Knop op website : vraag het aan de ouderraad
Feedback OOK als het GOED gaat
Deelnemen; er wordt geluisterd, daarom moet het idee niet uitgevoerd worden
snelle defensieve reactie, geeft niet het gevoel dat er dan geluisterd wordt
wederkerigheid is belangrijk: ook fijn om te weten waar de school graag input over wil,
uitdaging want we staan niet op gelijke voet; maar waar rond kunnen we
samenwerken
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

ook interessant om te weten hoe de school participatie ziet
biedt een forum om te horen wat er leeft bij de ouders
over een aantal domeinen is het duidelijk dat ouders hier geen inspraak in hebben;
met de keuze van de school onderschrijf je ook al een aantal zaken
brug vormen tussen ouders en school
hoe kunnen we ons voldoende gedragen voelen door de ouders
bevraging doen

▪

net promotor index “ zou je HDC bij andere ouders aanraden” – durven vragen

Binnen de werkgroep van de ouderraad gaan we hiermee aan de slag en proberen tegen
de volgende vergadering volgende stappen te kunnen zetten. Ouders die nog willen
deelnemen aan deze werkgroep zijn nog steeds welkom: contacteer Leen Coppens via
ouderraad@hdc.ksleuven.be.

Volgende vergaderingen : 26/1/2021 – 9/3/2021 -11/5/2021 – 1/6/2021 en 22/6/2021
De agenda wordt afgesloten telkens op vrijdag vóór de vergadering; alle suggesties graag
tijdig overmaken aub ? Dank voor uw begrip.
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.
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