HEILIGE-DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE
Oude Markt 28 - 3000 Leuven
T: 016.22.27.92 – 016.22.99.21 / F: 016.20.23.89

23 89

Verslag vergadering van 5 maart 2013

Aanwezig: Jan Baar, Frank Baeyens, Daniël Caron, Mieke De Boer, Marc De Leeuw, Steven Decat, Anne
Delespesse, Chantal Kortmann, Agna Marien, Anja Parmentier, Ben Quintens, Jan Van der Sypt, Carine
Vanwalleghem, Willem Vanpée, Veerle Vermeulen, Jan Zegers
Verontschuldigd : Lieven De Maesschalck, Greetje Vansteenbeeck, Dirk Verheyden, Karin Willemans

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Kennismaking met de nieuwe directeur
De heer Frank Baeyens stelt zich voor. Deze Romanist en filosoof heeft een gevarieerd traject
binnen het onderwijs afgelegd. Hij was o.a. werkzaam in het secundair onderwijs als leerkracht,
verbleef drie jaar te Kameroen in het kader van ontwikkelingshulp, doctoreerde en werkte aan
de faculteit Wijsbegeerte van de KULeuven en was tot voor kort departementshoofd aan de
Plantijn Hogeschool te Antwerpen, waar hij het plezier mocht ervaren om een team aan te
sturen. Zijn leidmotief betreffende het beleid binnen het onderwijs vat hij samen in volgende vier
kernpunten:
- transparantie van beleid, waar plaats is voor open kritiek
- oplossingsgericht denken
- inzetten op de talenten van de medewerkers
- wederzijdsheid : een leerkracht kan maar van een leerling verwachten wat hij zelf voorleeft. Dit
principe geldt evenzo tussen directie en leerkracht.
Als één van zijn eerste taken in het HDC ziet hij het verder aanpakken van de bevindingen uit
het doorlichtingsverslag.
3. Denkcafé
Dit initiatief van de ouderraden van het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege en het HeiligeDrievuldigheidscollege zal dit jaar plaatsvinden in het HDC op 18 april. Als spreker wordt Wim
Rombaut uitgenodigd, die ons op een praktische en laagdrempelige manier een aantal tips en
inzichten wil meegeven rond het thema ‘ Positief en inspirerend coachen bij het leren’. We
kijken alvast uit naar een boeiende avond rond een thema dat veel ouders aanbelangt.
4. Kaas- en wijnavond : lekker, gezellig en : voor een goed doel
We willen graag van harte alle helpers bedanken die ertoe hebben bijgedragen dat de Kaas- en
wijnavond vlot is verlopen. Er waren veel positieve reacties over het aanbod en het verloop van
de avond, alsook over de aangename en gemoedelijke sfeer. Zoals steeds gaat de opbrengst
van dit tweejaarlijks initiatief naar het sociaal fonds van de school. Dit fonds wordt gebruikt om
ouders te steunen voor wie schoolrekeningen soms moeilijk om dragen zijn. Het zou jammer zijn
indien leerlingen louter om een financiële reden bijvoorbeeld niet kunnen deelnemen aan
activiteiten zoals de Parijs-reis. Daarom hierbij een extra dank aan alle aanwezigen die door
hun deelname een steentje hebben bijgedragen.

5. Verkiezingen schoolraad vanuit de verschillende geledingen
Zoals reeds aangegeven wordt de schoolraad van het HDC binnenkort opnieuw samengesteld.
De schoolraad bestaat uit vier geledingen : de personeelsgeleding, de oudergeleding, de
leerlingengeleding en de lokale gemeenschap. Als afgevaardigden van de ouderraad worden
volgende leden verkozen : Karin Willemans, Chantal Kortmann en Jan Baar.

6. Varia
- De Studieprefect brengt de wijzigingen aan de inschrijvingsprocedure voor het eerste jaar van
het secundair onderwijs in herinnering. Het vorige belsysteem is vervangen door aanmelding
via de website aanmelden.ksleuven.be. Dit kan vanaf 15 april t.e.m. 8 mei. Voorrang geldt voor
indicatorleerlingen, kinderen van personeelsleden en kinderen die reeds een broer of zus op de
school hebben. Deze laatsten kunnen zich rechtstreeks op school inschrijven vanaf 18 maart
tot 29 maart. Zij kunnen ook nu reeds telefonisch aangeven dat ze zich wensen in te schrijven.
Dit kan tijdens de schooluren op tel 016/22 27 92.
- De combinatie sneeuw en jongeren resulteert veelal in jolijt. De school wil de leerlingen dit
plezier ook niet ontnemen. Op het moment dat sneeuw overgaat in ijs wordt er echter een halt
toegeroepen aan het sneeuwbalgooien, en dit om ongevallen te voorkomen. In het verleden
werden reeds oogletsels opgelopen. Als de veiligheid in het gedrang is, moet soms kordaat
opgetreden worden. Tegenover een grote groep enthousiaste jongeren is dit niet altijd evident.
Een aantal leerlingen werd naar huis gestuurd. De directie erkent dat in sommige gevallen de
verhouding tussen vergrijp en sanctie groot was, maar wijst op de noodzaak om in te grijpen.
Helaas is er iets fout gelopen in de communicatie en werden niet alle ouders verwittigd van het
feit dat hun kind naar huis was gestuurd.
- 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.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad :
23/04/2013, 28/05/2013

