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Verslag vergadering van 29 januari 2013

Aanwezig: Daniël Caron, Dirk Verheyden, Willem Vanpée, Marc De Leeuw, Anja Parmentier, Veerle
Vermeulen, Steven Decat, Anne Delespesse, Chantal Kortmann, Benjamin Quintens, Willem Hoefnagels,
Jan Van der Sypt, Karin Willemans
Verontschuldigd : Greetje Vansteenbeeck, Rudi Demoitié, Carine Vanwalleghem, Lode Dewulf, Jan
Zegers, Jan Baar, Lieven De Maesschalck, Leen Scheymans

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Voorbereiding Kaas- en wijnavond 23 februari 2013
3. Denkcafé
Vermits de school zelf reeds een infoavond organiseert rond internetveiligheid (voor de lagere
school en de eerste graad), kiezen we ervoor om voor het Denkcafé te werken rond het thema
‘motiveren en begeleiden van leerlingen’. Het Denkcafé zal dit jaar plaatsvinden op 18 april.
4. Bespreking doorlichtingsverslag en actieplan (vervolg : het nascholingsplan)
Vanuit de doorlichting in 2012 bleek dat er een behoefte is binnen de school om de nascholing
van de personeelsleden beter te structureren. Daarom is er een geïntegreerd nascholingsplan
uitgewerkt voor het personeel. De doelstelling is dat elke leerkracht per schooljaar twee
nascholingen volgt : één vaktechnische en één algemeen pedagogische. Er wordt ook
nascholing gepland voor het ondersteunend personeel, dat naast een administratief takenpakket
tevens een opvoedkundige rol heeft. Tot slot engageert de directie zich om zelf nascholingen te
volgen betreffende verschillende aspecten van het onderwijskundig beleid. Een eerste evaluatie
is voorzien op het einde van dit schooljaar.
5. Oudercontacten januari
- Los van een foute communicatie naar sommige ouders over de paswoorden, was de feedback
over het online boeken van de oudercontacten veelal positief. Ook de bevestigingen en
automatische herinneringen werden gewaardeerd.
- Een leerkracht kan vragen een afspraak te annuleren indien hij voor de betreffende avond in
totaal slechts 2 uitnodigingen ontvangt. In dit geval moeten de ouders tijdig verwittigd worden en
bestaat steeds de mogelijkheid het gesprek op een ander tijdstip of via de telefoon te laten
plaatsvinden.
- Bemerkingen waren er wel over het korte tijdsbestek van 10 minuten waarbinnen de contacten
dienen te worden afgerond. Dit is geen nieuwe zorg en een pasklare oplossing is nog niet
gevonden. Vermoedelijk staat het on-line systeem hier ergens los van. Toch bestond de
algemene indruk dat de files op de contactavonden zelf minder lang waren dan voorheen.

6. Schoolraad : nieuwe mandaten
Om de vier jaar wordt de schoolraad van het HDC opnieuw samengesteld. Hierin zetelen naast
vertegenwoordigers van de leerlingenraad, de pedagogische raad, de lokale gemeenschap en de
inrichtende macht ook 3 vertegenwoordigers van de ouderraad. Aangezien deze 3 mandaten in
maart vervallen, wensen we tijdens de vergadering van 5 maart de nieuwe afvaardiging te kiezen.
Wie kandidaat is, kan dit kenbaar maken op de vergadering zelf of vooraf per mail aan de
voorzitter.
7. Varia
- Het VCOV organiseert op 6 februari een info- en debatavond rond de toekomst van het
secundair onderwijs.
- De Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven heeft een nieuwe brochure
samengesteld met daarin o.a. ook een beschrijving van de nieuwe inschrijvingsprocedure.
- De studieprefect geeft een overzicht van de leerlingenaantallen bij de aanvang van het
kalenderjaar.
- De verslagen van de ouderraad kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de
school (www.heilige-drievuldigheidscollege.be).
- 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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