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Verslag vergadering van 25 september 2012

Aanwezig: Patrick Segaert, Daniël Caron, Rudi Demoitié, Dirk Verheyden, Willem Vanpée, Steven Decat,
Marc De Leeuw, Charlotte Bouckaert, Els Janssens, Chantal Kortmann, Agna Marien, Anja Parmentier,
Benjamin Quintens, Leen Scheymans, Carine Vanwalleghem, Veerle Vermeulen, Karin Willemans
Verontschuldigd : Jan Van der Sypt, Jan Zegers, Anne Van Cutsem-Delespesse, Lieven De Maesschalck,
Jan Baar, Marie-Paul Rosseels, Nick Declercq, Mieke Deboer

1. Introductie van de aanwezige leden
De aanwezigen stellen zich kort voor.
2. De missie van de ouderraad
Bij de start van het nieuwe schooljaar brengt de voorzittter de ambities van de ouderraad in
herinnering aan de hand van de missietekst.
3. Toelichting door de studieprefect de heer Daniël Caron bij de aanvang van het schooljaar
- In de lagere school telt het eerste jaar nu 21 leerlingen, wat gunstig is voor de opbouw. In het
zesde jaar zijn er 71 leerlingen, verdeeld over 3 klassen. Er zijn 5 nieuwe leerkrachten.
- In het secundair zijn er 1042 leerlingen. Dit is voor de school dicht tegen het maximum,
rekening houdend met de infrastructuur en het beoogde niveau van begeleiding. Er werden in
het tweede tot zesde jaar 18 instromers ingeschreven van de oorspronkelijk 32 aanmeldingen.
Van het eerste tot vijfde jaar waren er 98 uitstromers. Dit is een hoog aantal, doch vergelijkbaar
met vorige jaren. In totaal zijn er 45 klassen, met streefcijfer maximum 24 leerlingen per klas.
Verspreid over de eerste 3 jaren zijn er 7 OKAN-leerlingen (leerlingen uit de onthaalklas
anderstalige nieuwkomers). Algemeen wordt vastgesteld dat de taalvaardigheid bij veel
leerlingen in het eerste jaar afneemt. Bij de aanpak van leerstoornissen wordt gestreefd naar
een degelijk begeleidingspakket, dat echter niet dermate geïndividualiseerd kan worden dat het
niet meer draagbaar zou zijn voor de hele groep.
- Het derde jaar sloot vorig schooljaar af met een opvallend hoog aantal B- en C-attesten (samen
17%). In het tweede jaar haalde 7% van de leerlingen een B-attest, waarvan de helft een Battest voor het ASO. In het eerste jaar was 20% van de attesten een B-attest, waarvan 80% een
B-attest voor Grieks en/of Latijn. Dit schooljaar telt het eerste jaar 6 klassen Latijn en 3 klassen
Moderne Wetenschappen.
- Bij de leerkrachten zijn ook een paar nieuwe gezichten, evenveel mannelijke als vrouwelijke
leerkrachten. In het kader van de aanbevelingen uit het doorlichtingsverslag wordt extra
aandacht besteed aan het leerplan, aan onderzoekscompetenties in de derde graad en aan
activerende werkvormen, waarbij een diversiteit aan werkvormen het streefdoel is.
- Tot slot wat stof tot bezinning : trefwoorden in de opvoedingsfilosofie van deze Jozefietenschool
blijven : moed, grootmoedigheid en behoedzaamheid.
- Voor volgend schooljaar is er een wijziging wat betreft de voorrangsregels bij inschrijvingen
voor het eerste jaar secundair. Voortaan geldt de voorrang enkel voor broers en zussen van
leerlingen en voor kinderen van personeelsleden, niet meer voor campusleerlingen.

4. Verzamelen van verwachtingen
- De voorzitter nodigt ouders, leden van de ouderraad, directie, leerkrachten en leerlingen uit om
hun verwachtingen m.b.t. de ouderraad te uiten.
Het e-mailadres van de ouderraad
(ouderraad.hdc@gmail.com) is hiervoor beschikbaar. Alle ouders zijn welkom op de vergaderingen
van de ouderraad. Deze vinden steeds plaats op een dinsdagavond om 20u00 in de eetzaal van
de zesdejaars (ingang Parijsstraat) op de data vermeld onderaan dit verslag.
- Een ouder peilt of er vraag is naar inbreng door ouders in bepaalde werkgroepen van de
school, zoals een parochiale of sociale werkgroep. De directie komt hierop terug in een
volgende vergadering.
- Een project waarvoor ouders aangezocht worden is ‘Professionals aan het woord’. De
bedoeling is om getuigenissen uit het beroepsleven te brengen voor leerlingen van de derde
graad. Wie graag op een vrijdagmiddag wat tijd maakt om iets te komen vertellen over zijn/haar
beroep en opleiding, is vriendelijk uitgenodigd dit te melden aan Mevrouw Caluwaerts
(iris.caluwaerts@gmail.com) of Mevrouw Convents (anconvents@skynet.be). De opzet is een
zo ruim mogelijke diversiteit aan beroepen te kunnen voorstellen.
5. Activiteiten
De voorzitter stelt voor per activiteit een verantwoordelijke aan te duiden die in de eerste plaats
zal dienst doen als centraal aanspreekpunt. Voor het bouwmaal stelt Anja Parmentier zich
kandidaat. Leen Scheymans verzekert met Karin Willemans de overdracht van de verwerking
van de inschrijvingen van het bouwmaal. Onder de noemer ‘ Netwerk en Vorming’ ontfermen
Chantal Kortmann, Benjamin Quintens en Willem Vanpée zich in eerste instantie over het
Denkcafé.
Er is een vacature voor ondervoorzitter. Tevens zijn we op zoek naar iemand die de website van
de ouderraad wil onderhouden. Zoals vorig jaar wordt op de Open-klasavond voor de ouders
van de eerstejaarsleerlingen de ouderraad kort voorgesteld door Dirk Verheyden en Marc De
Leeuw.
6. Varia
- De titularissen van het eerste jaar gaan opnieuw de strijd aan tegen zware boekentassen, dit
o.a. tijdens een bewustmakingsmoment tijdens de les L&L. Werkboeken met afscheurbladen
leiden tot een lichtere boekentas. Bepaalde boeken zoals de atlas mogen in het klaslokaal
blijven. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt echter ook bij de leerling.
- Om de interactie tussen ouders en ouderraad te maximaliseren is het steeds mogelijk om
agendapunten en/of bijzondere aandachtspunten voor te stellen. Dit kan best via e-mail aan de
voorzitter (ouderraad.hdc@gmail.com), bij voorkeur ten laatste op de donderdag voorafgaand aan de
volgende vergadering.
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