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1. Welkom en inleiding
2. Voorstelling activiteiten ouderraad
De voorzitter licht de werking van de ouderraad toe.
De doelstellingen van de ouderraad zijn :
 de belangen van ouders behartigen : zorgpunten aanpakken die op een structureel probleem
wijzen
 informeren : organiseren van infomomenten; verslagen op de website van de school
 in openheid naar iedereen de rol van ambassadeur van de school opnemen : bijdragen aan
een goede sfeer
 nauw samenwerken met de school : positief meewerken aan de toekomst en deelnemen aan
activiteiten
Jaarlijks steekt de ouderraad ook een handje toe bij het Bouwmaal dat in november door de
school wordt georganiseerd. De Kaas- en wijnavond is een initiatief van de ouderraad ten
voordele van het sociaal fonds van de school.
U kan de ouderraad het best contacteren via het nieuwe mailadres
ouderraad@hdc.ksleuven.be
3. Overzicht leerlingenaantallen
Bij de start van het nieuwe schooljaar geeft Daniël Caron een overzicht van de
leerlingenevolutie.
Het aantal C-attesten lag aan het einde van het vorige schooljaar heel laag met wel een piek in
het vijfde jaar, waar geen B-attesten meer gegeven worden. Ook het totaal aantal B-attesten
viel mee; hier een piek in het eerste jaar waar veel Latinisten overstappen naar Moderne
Wetenschappen. Het eerste jaar telt op dit moment 185 leerlingen, verdeeld over 8 klassen.
Het totaal aantal uitstromers over de eerst vijf jaren ligt met 88 leerlingen wel vrij hoog. Een
meerderheid hiervan kiest voor een technische richting. In totaal telt de school nu 1020
leerlingen. Het maximale aantal leerlingen dat de school aankan is 1050.

4. Kledijreglement
De schoolraad wenst zich te buigen over het thema “kledij op school”.
De bedoeling is om tegen het einde van het schooljaar een voorstel van beleidstekst in verband
met “kledij op school” op te stellen. Hiervoor vraagt de schoolraad advies van de andere raden
(ouderraad, leerlingenraad, pedagogische raad, de lokale gemeenschap).
In eerste instantie worden binnen de ouderraad de mogelijke doelstellingen/noden van een
kledijreglement besproken : wat bereikt men met een kledijreglement ? Is er wel behoefte aan
meer formaliteit rond kleding ? En stelt de kledij van de leerlingen vandaag wel echt een
probleem ? De directie is vrij formeel : de kledijkeuze is vandaag vaak niet aangepast aan een
schoolse omgeving. Uitdagende kledij kan aanstootgevend zijn en de aandacht afleiden.
Neutrale kledij is wenselijk.
Ook wordt besproken hoe een reglement er zou kunnen uitzien. Een opsomming van
restrictieve regeltjes is haast niet mogelijk. En zelfs een standaard formuleren rond kledij lijkt
een moeilijke opgave. Misschien moet eerder worden uitgelegd wat de school beoogt en wat
van de kinderen mag worden verwacht. Op die manier houden de kinderen toch nog een grote
mate van vrijheid maar is er een kader en ruimte voor dialoog waar nodig. Een lijst met tips kan
een handig instrument zijn omdat kinderen niet steeds zelf aanvoelen waar grenzen liggen.
Een finaal standpunt werd nog niet geformuleerd. Maar met deze bedenkingen op zak zal de
ouderraad nu de vergadering van de schoolraad bijwonen. Wordt vervolgd.

5. Gedragsregels rond te laat komen
Uit de Pedagogische Raad kwam een vraag aan de directie om het probleem van laatkomers
aan te pakken. Wie te laat komt in de les, mist niet alleen zelf een deel van de les, maar stoort
ook de medeleerlingen en de leerkracht. Dit verlaagt de kwaliteit van de les.
Volgens de directie dient het laat komen terdege worden aangepakt. Tot eind vorig schooljaar
werd strafstudie als sanctie gehanteerd. Het aantal laatkomers bleef echter te hoog en dus
geldt dit jaar een nieuwe regel : laatkomers moeten de volgende dag om kwart voor acht op
school zijn.
Na 5 weken is het te vroeg om de doeltreffendheid van de nieuwe regel in te schatten. Enkele
ouders stellen de nieuwe aanpak wel in vraag. Hoe zit het wanneer kinderen die op tijd thuis
vertrekken en met de juiste lijnbus richting Leuven reizen omwille van extreme verkeersfiles te
laat aankomen ? Is het nodig hen te sanctioneren op de wijze die nu is ingevoerd ?
De ouderraad vindt het vanzelfsprekend dat slordige of luie leerlingen geverbaliseerd worden.
De vraag is echter hoe je deze gevallen isoleert van duidelijke gevallen van overmacht. Het
antwoord op deze vraag is niet evident. En wat is dan weer overmacht ? Directie en ouderraad
beslissen om in een volgende vergadering dit verder te bespreken.

6. Varia
- De helperslijst voor het Bouwmaal zal een eerste maal uitgestuurd voor de volgende
vergadering. Ook op 5/11 zal een stand van zaken opgemaakt worden van de Kaas- en
wijnavond.
- 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.ksleuven.be), bij voorkeur ten laatste op de donderdag voorafgaand aan
de volgende vergadering.

Volgende vergaderingen van de Ouderraad :
05/11/2013, 03/12/2013, 07/01/2014, 04/02/2014
11/03/2014, 22/04/2014, 27/05/2014

