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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Nabeschouwing bij het Bouwmaal
We willen graag iedereen danken die deelnam aan het Bouwmaal. Hopelijk genoten jullie van
het geanimeerd aperitief, het Italiaans buffet met dessert en vooral van de aangename sfeer.
Een oprecht dankjewel aan alle lieve mensen die een hand(je) toestaken want zonder inzet
geen Bouwmaal. Het financiële plaatje van editie 2013 en de exacte bestedingsplannen zijn
vandaag nog niet volledig gekend. We berichten hierover graag een volgende keer.
3. Denkcafé
De themasuggesties voor het Denkcafé worden verzameld. Volgens beurtrol zal de infoavond
dit voorjaar doorgaan in het Paridaensinstituut. De Ouderraad aldaar bepaalt het uiteindelijke
onderwerp en legt de datum voor de lezing vast. We houden jullie op de hoogte.
4. HDC Winterfeest op 22 februari 2014
Vanaf dit jaar is er het HDC Winterfeest dat we als opvolger van de kaas-en wijnavond gaan
uitbouwen tot een echt HDC-evenement waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen een
leuke avond beleven. Inzake menu respecteren we de traditie en blijven kaas en wijn
aanbieden. Daarnaast wordt de kaart verbreed met nieuwe geneugten zodat er voor elk wat wils
is. Wie niet graag lang aan tafel zit zal kunnen genieten van randactiviteiten. Om het sociale
HDC fonds te spijzen komt er ook een wijnverkoop. !!Maak nu plaats in jullie kelders!! Het fonds
wordt in hoofdzaak aangewend om gezinnen die het financieel moeilijk hebben bij te staan en
om het Roemenië-project van de richting Humane Wetenschappen te steunen. Stip 22 februari
dus aan op de kalender en geniet met ons mee van deze 1 ste editie van het HDC Winterfeest.

5. Kledijreglement
Op vraag van de Schoolraad en na interne consultatie formuleert de Ouderraad haar standpunt:
wij adviseren om als kledijreglement positionering te combineren met een beperkte opsomming
van precieze voorschriften. Uit een suggestie van verschillende teksten verkiezen we inzake
positionering volgend voorontwerp: De school als leer- en opvoedingsplaats geeft iedereen de
kans om kledij te dragen die eigen is aan de leefgroep en uitdrukking geeft aan de eigen smaak.
Als lerende organisatie biedt de school de jongeren de mogelijkheid om ook daarin te leren en te
groeien. Op deze vrijheid zitten echter twee beperkingen : de kledij moet aangepast zijn aan een
leer/onderwijssituatie, en ze kan slechts die waarden uitdragen die de school onderschrijft.
Daarom behoudt de school zich het recht voor om aanstootgevende vormen van kledij en kapsel
te verbieden.

6. Varia
- Enkele ouders stellen voor om in de lessen MO tijd uit te trekken voor praktijk. Misschien
kunnen sommige leerlingen eens tonen hoe zij hun instrument bespelen? Of misschien is er wel
ruimte om leerlingen toe te laten een muziekinstrument te ontdekken en te bespelen? Er wordt
nagekeken wat het leerplan hieromtrent bepaalt. Los hiervan stimuleren de leerkrachten
Muzikale Opvoeding nu reeds leerlingen om tijdens de middagpauze creatief en ontspannen met
hun instrument bezig te zijn.
- Meerdere ouders stellen zich vragen bij GSM-gebruik op school, vooral in de eerste graad. Waar
de ene ouder het vooral een handig communicatiemiddel vindt, is de andere eerder bezorgd om
asociaal gedrag en ongepast internetgebruik. Volgens het reglement wordt GSM-gebruik enkel
toegestaan op de speelplaats, nooit binnen de gebouwen. Bij schooluitstappen kan GSM-gebruik
tijdens de reis, maar mag het educatieve momenten niet verstoren. Het is aan de leerkracht om
indien nodig in te grijpen. Voor de school is het bewaken van het sociale aspect een waardevolle
opdracht. Gezien het belang van dit onderwerp zal hier verder worden op ingegaan tijdens een
volgende vergadering.
- 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.
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