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Verslag vergadering van 28 mei 2013

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

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Voorstelling leerlingenraad door Christiaan Vander Kuylen
Als voorzitter van de leerlingenraad stelt Christiaan Vander Kuylen het ontwerp van het jaarboek
van de zesdes voor.
3. Vernieuwing mandaten ouderraad
Via een schrijven aan alle ouders verzamelden de voorzitter van de ouderraad en de directeur
van de school de kandidaturen voor de nieuwe ouderraad. Vermits het aantal aanmeldingen het
aantal vacatures niet overschrijdt, wordt iedereen die zich gemeld heeft de facto als verkozen
beschouwd. Tevens worden volgende mandaten bevestigd :
Voorzitter : Dirk Verheyden
Penningmeester : Marc De Leeuw
Secretaris : Willem Vanpée
Vertegenwoordigers in de schoolraad : Karin Willemans, Chantal Kortmann, Jan Baar
4. Open vergadering ouderraad op 8 oktober 2013
De ouderraad is er voor alle ouders. Om ook ouders die geen lid zijn van de ouderraad de kans
te bieden om een bijeenkomst van de ouderraad bij te wonen, worden alle ouders uitgenodigd op
een ‘open vergadering’ in oktober. Wie niet onmiddellijk lid wil worden, maar toch graag eens wil
weten hoe het eraan toegaat bij de ouderraad, of wie zelf graag iets ter sprake wil brengen,
houdt best alvast 8 oktober vrij in de agenda. Meer informatie volgt in september.
5. Interne taakverdeling directie
De directie heeft zich gebogen over een interne taakverdeling. De doelstelling was enerzijds de
efficiëntie te maximaliseren door de beschikbare talenten in te zetten waar ze het best renderen,
en anderzijds duidelijkheid te creëren voor ouders en personeelsleden over wie in eerste lijn hun
aangewezen contactpersoon is binnen de schooldirectie. De opdeling in resultaatsgebieden per
directielid is evenwel niet bedoeld als rigide afbakening van taken. Het is een dynamisch kader
voor een gedeeld leiderschap, waarin overleg de rode draad vormt. Op die manier blijft een
eenheid in visie gewaarborgd. Hebben ouders specifieke vragen of zorgen met betrekking tot
hun kind dan is Daniël Caron eerste aanspreekpunt van de directie. Voor andere onderwerpen
nemen ouders best contact met Frank Baeyens.

6. Activiteiten ouderraad volgend schooljaar
Een planning van de activiteiten van de ouderraad voor volgend schooljaar wordt opgemaakt.
Om een vlotte en tijdige organisatie mogelijk te maken, worden de leden uitgenodigd zich nu
reeds op te geven voor de opvolging van een activiteit naar keuze. Ieder lid krijgt per mail een
oplijsting van de in te vullen activiteiten. Op die manier kunnen we in september reeds van start
gaan met de voorbereidingen.
7. Verslag van de werkgroep ‘ Kaas- en wijnavond’
Om het sociaal fonds van de school te kunnen blijven spijzen en om de band tussen HDC
ouders te verstevigen doet de werkgroep “Kaas- en wijnavond” het voorstel om dit evenement
jaarlijks te laten doorgaan i.p.v. om de twee jaar. Het concept blijft in grote lijnen behouden
maar wordt eventueel gecombineerd met een wijnverkoop. Ook aan de uitstraling van het
evenement zal gesleuteld worden. De ouderraad dankt de werkgroep voor haar voorstel en
besluit om in de aanbevolen richting een volgende kaas- en wijnavond uit te werken.
8. Opendeurdag 2013-2014
In september start de school reeds een werkgroep ter voorbereiding van de opendeurdag van
26 april 2014. Idealiter haakt de ouderraad zo snel mogelijk hierop in om ook e.e.a. te kunnen
uitwerken.
9. Open klasavond eerstejaars op 1 oktober 2013
Hetzelfde team als vorig jaar zal op de open klasavond van 1 oktober de ouderraad voorstellen
aan de ouders van de eerstejaarsleerlingen. Ook voor de klasavonden in de derdes en de
vierdes plannen we een gelijkaardige actie.
10. Financieel verslag
De heer Caron stelt het financieel verslag voor van het Bouwmaal, de Kaas- en wijnavond en
het Denkcafé.
11. Varia
- 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 :
10/09/2013, 08/10/2013 (open-deur-vergadering), 05/11/2013, 03/12/2013
07/01/2014, 04/02/2014, 11/03/2014, 22/04/2013, 27/05/2013

