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Verslag vergadering van 6 november 2012

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

De voorzitter start de vergadering met een dankwoord t.a.v. de directeur. De aankondiging van diens
vertrek kwam voor vele ouders als een verrassing. De ouderraad houdt er aan de heer Segaert te
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de school en onze kinderen.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Bouwmaal
Om de hiaten in de helperslijst aan te vullen wordt een oproep gedaan aan alle ouders via een
bijlage aan het rapport van 8 november.
3. Denkcafé
Een aantal voorstellen voor onderwerpen voor het Denkcafé ligt reeds voor. Tegen volgende
vergadering verwachten we een keuze te kunnen maken.
4. Websites school en ouderraad
Op de nieuwe website van de school zal ook ruimte voorzien worden voor informatie over de
ouderraad. Updates worden gedaan door de webmaster van de school. In een eerste stap zullen
de verslagen van de ouderraad er kunnen geraadpleegd worden. In een volgend stadium volgen
de missietekst en mogelijk het huishoudelijk reglement. Ook wordt de e-kalender van de school
aangevuld met de data van de vergaderingen van de ouderraad. Er wordt bekeken hoe de
activiteiten van de ouderraad nader toe te lichten en te illustreren en tenslotte een beknopte ‘wie is
wie’ van de ouderraad toe te voegen.
5. Actieplan van de school n.a.v. de aanbevelingen in het doorlichtingsverslag
In het doorlichtingsverslag dat de inspectie vorig schooljaar opmaakte, werd gewezen op
onvolledig opgevolgde leerplannen voor enkele vakken en op het niet ten volle realiseren van alle
leerplandoelstellingen, bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor onderzoekscompetenties in de
derde graad. Daarnaast werd de nascholingspraktijk van de leerkrachten niet voldoende in
overeenstemming bevonden met het nascholingsplan. Op vraag van de school staat de
diocesane pedagogische begeleidingsdienst de vakgroepen bij om de vermelde tekorten weg te
werken. De extra inspanning die aan de leerkrachten gevraagd wordt, brengt ook met zich mee
dat hun vrijheid in pedagogisch handelen wat wordt ingeperkt. De nascholingen die de
leerkrachten volgen betreffen zowel het vaktechnische als het algemeen pedagogische. Ook is er
een externe coach die de directie bijstaat in het bepalen van strategische doelstellingen en in het
duidelijk afbakenen van de verantwoordelijkheden van de verschillende directieleden. Tijdens de
personeelsvergadering in december zal men evalueren hoe ver men staat in het behalen van de
doelstellingen.

6. Toetsen in de eerste graad
Sommige ouders van kinderen uit de eerste graad geven aan verrast te zijn door de mate waarin
het zuiver reproductieve steeds minder aan bod komt in de manier van ondervragen. De
ouderraad stelt zich graag beschikbaar voor ouders die hierover vragen of bedenkingen hebben.
7. Visie van de directie over participatie van ouders in pastorale of sociale werkgroepen
De directie wijst op het algemeen verschil in betrokkenheid van ouders bij de dagelijkse werking
van een lagere school vergeleken bij die van een secundaire school. Tevens is de directie
enigszins beducht om wijzigingen op te dringen in een bepaalde manier van werken die de
leerkrachten in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Wel wil ze de vraag naar participatie graag
voorleggen aan de betreffende leerkrachten. Daarom wordt voorgesteld een vertegenwoordiger
van de werkgroepen uit te nodigen naar een vergadering van de ouderraad.
8. Nieuws vanuit de schoolraad
De schoolraad kwam bijeen op 24 oktober. De vergadering ving aan met een reflectie naar
aanleiding van het overlijden van de heer Walter Decoster. Leraar Latijn. Vervolgens gaf de
directeur een overzicht van de leerlingenaantallen en kwam een mogelijke wijziging in de
aanmeldingsprocedure voor het eerste jaar aan bod. In het kader van de vacature voor een
nieuwe directeur werd het profiel waaraan mogelijke kandidaten moeten voldoen door het
schoolbestuur ter advies voorgelegd aan de geledingen.
9. Varia
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.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad :
04/12/2012, 29/01/2013, 05/03/2013, 23/04/2013, 28/05/2013

