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 23 april 2013

Aanwezig: Daniël Caron, Marc De Leeuw, Lieven De Maesschalck , Anne Delespesse, Rudi Demoitié,
Lode Dewulf, Chantal Kortmann, Anja Parmentier, Ben Quintens, Willem Vanpée, Carine Vanwalleghem,
Dirk Verheyden, Veerle Vermeulen, Karin Willemans, Jan Zegers
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De Ouderraad staat even stil bij de doelstelling van het verslag van haar vergaderingen. Met het
missiedocument als leidraad besluit men dat de vergadering via het verslag ouders meerwaarde
wenst te geven. Dit kan door hen te informeren over de kernactiviteiten of standpunten van de
ouderraad. Belangrijk hierbij is om de structurele of onderliggende argumenten van een
standpunt met de lezers van het verslag te delen. Wanneer blijkt dat na behandeling binnen de
vergadering het notuleren van bepaalde punten geen meerwaarde zou brengen worden ze ook
niet vermeld. Zeker wordt vermeden opmerkingen te notuleren betreffende een individueel
persoon (leerling, ouder, leerkracht,...).
2. Jaarboek zesde jaar
De ouderraad staat achter het initiatief en beslist om het jaarboek te sponsoren zoals ook in
2012 werd gedaan. We hopen dat ook deze editie een waardevol souvenir wordt voor elke
leerling die straks aan het HDC afzwaait. We wensen ze allemaal prima examens, een leuke
vakantie en mooie toekomst toe.
3. Nabeschouwing bij het Denkcafé
De reacties over het Denkcafé van 18 april waren overwegend positief. Het onderwerp bracht
veel ouders op de been en de spreker maakte er een pittige avond van met veel interactie. Voor
een beknopt overzicht van de inhoud verwijzen we graag naar de website van de school bij de
rubriek ‘Ouderraad’.
4. Voorbereiding opendeurdag
Op 4 mei vindt de opendeurdag plaats. Zoals vorige jaren zullen een aantal ouders instaan voor
de bedeling van de broodjes en de bemanning van de infostand van de ouderraad. Voor
volgende jaar denkt de school aan een nieuw concept voor de opendeurdag.

5. Vermelding van klasgemiddelden op rapporten
In de loop van volgend schooljaar wil de directie zich buigen over het nut van het vermelden van
klasgemiddelden op de schoolrapporten. Als schot voor de boeg wordt er gepeild naar een eerste
reactie van de pedagogische raad en van de ouderraad. Algemeen worden aan het huidige
systeem een aantal voor- en nadelen toegeschreven. Het vermelden van een klasgemiddelde
kan voor ouders zinvol zijn en ook voor leerkrachten is het een handig werkinstrument.
Anderzijds geeft het soms een vertekend beeld en kan het voor sommige leerlingen ook
demotiverend werken. De ouderraad hecht belang aan een frequent rapport omdat het toelaat de
evolutie van de leerling van nabij te volgen. Daarbij wil men ook graag een referentiepunt op het
rapport zien. Of dit nu is in de vorm van een klasgemiddelde, een ‘gewenst gemiddelde’, een
mediaan of extra commentaar van de leerkracht laten we even in het midden. Wel wil men graag
pleiten voor consistentie (hetzelfde type referentiepunt op de veertiendaagse rapporten als op het
trimester-rapport) en moet een nieuwe wijze van rapporteren ook werk-efficiënt zijn voor de
leerkrachten. Wordt vervolgd.

6. Varia
- De vermelde cijfers op de schoolrapporten zijn niet steeds de optelsom van de behaalde
punten op de toetsen. Dit is soms verwarrend voor ouders. Er wordt voorgesteld om hieromtrent
een betere kadering te geven voor ouders van eerstejaarsleerlingen, bijvoorbeeld op de
infoavond in september. De directie verwijst tevens naar het schoolreglement voor nadere uitleg
over de puntenverdeling.
- Een formele herverkiezing van de leden van de ouderraad is wettelijk vereist. Deze wordt
eerstdaags door de school georganiseerd.
- Nieuws uit de schoolraad : In de vergadering van de schoolraad van 20 maart stelde de nieuwe
directeur zich voor en werden de leerlingenaantallen besproken. Momenteel telt de school 1035
leerlingen; voor volgend schooljaar voorziet men in het eerste jaar opnieuw 9 klassen van 24
leerlingen. De schoolraadleden van de lokale gemeenschap deden een oproep om relevante
informatie over de school op regelmatige basis ook naar hen te laten doorstromen.
- De personeelsleden van de school krijgen binnenkort een nieuw persoonlijk e-mailadres dat
als volgt is samengesteld : voornaam.familienaam@hdc.ksleuven.be
- 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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