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Verslag vergadering van 7 januari 2014

Aanwezig: Dirk Verheyden, Marc De Leeuw, Willem Vanpée, Ann Van Eeckhaute, Jan Baar, Jan Zegers,
Carine Vanwalleghem, Karin Willemans, Daniël Caron, Anja Parmentier, Leen Vervaet, Chris Roels,
Yvonne Grimmon, Veerle Vermeulen, Steven Decat, Rudi Demoitié, Frank Baeyens, Chantal Kortmann,
Leen Coppens
Verontschuldigd : Lieven De Maesschalck, Stef Bruggeman, Benjamin Quintens

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Financieel verslag ouderraad
Marc De Leeuw, penningmeester van de ouderraad, presenteert het financieel verslag.
3. Aanbod studierichtingen in het HDC
De heer Caron licht de keuze van de school toe bij het aanbod aan studierichtingen.
Het HDC biedt een zo ruim mogelijke keuze aan ASO-richtingen aan. Twee richtingen worden
echter doelbewust niet aangeboden : Sport-Wetenschappen vermits daarvoor de vereiste
accommodatie ontbreekt en Grieks-Wetenschappen omwille van de zeer beperkte vraag
hiervoor.
In de tweede graad is er in de richting ‘Economie’ een optie voor 5 uren wiskunde en één voor 4
uren wiskunde. De richting ‘Wetenschappen’ biedt enkel 5 uren wiskunde aan omwille van het
belang van een stevige wiskunde-basis voor een wetenschappelijke richting. Ook bij ‘ Latijn’
bestaat er geen optie met 4 uren wiskunde. Ten eerste is de vraag hiernaar eerder gering, en
de school wil dan ook een onnodige versnippering van klassen voorkomen. Ten tweede stellen
zich hier bij leerlingen die in de tweede graad kiezen voor Latijn ook geen onoverkomelijke
problemen (in de zin van C-attesten). Immers is er in het tweede jaar reeds een duidelijke
correlatie tussen de resultaten voor Latijn en die voor wiskunde. Een goed overwogen
studiekeuze is hier dus van belang. Natuurlijk is de combinatie van 5 uren Latijn en 5 uren
wiskunde niet gemakkelijk. In de praktijk blijkt echter dat de meeste leerlingen in het
derde jaar Latijn er uiteindelijk wel in slagen om de brug naar het vierde jaar te maken. Na het
vierde jaar kan dan wel een keuze gemaakt worden voor een richting Latijn met minder uren
wiskunde. In het ergste geval wordt die keuze gemaakt na een B-attest. Leerlingen die in de
derde graad voor Latijn-Moderne Talen kiezen, scoren daar algemeen hoog voor wiskunde,
dankzij de ruime basis die ze in de tweede graad hebben uitgebouwd.

4. HDC Winterfeest
De werkgroep Winterfeest geeft een stand van zaken in de voorbereiding.

5. Varia
- Sommige ouders hebben bedenkingen bij het GSM-gebruik op de school. Om één en ander in
een ruimere context in kaart te kunnen brengen, plant de school binnenkort een bevraging bij de
leerlingen betreffende de nieuwe leefregels in het algemeen.
- Het beleid rond laatkomers werd inmiddels bijgeschaafd. De ouderraad waardeert de manier
waarop dit werd aangepakt en gecommuniceerd.
- De opbrengst van het bouwmaal bedroeg 7730,- euro. Dit is een daling vergeleken met vorige
editie.
- Een schooldag kan soms lang zijn. Vooral leerlingen die niet dicht bij de school wonen, komen
vrij laat thuis en hebben dan nog hun schoolwerk voor de boeg. Een ouder suggereerde om een
schooldag in te korten door te knippen in de pauzes. De frequente pauzes (na elk lesuur) en de
relatief lange middagpauze maken echter deel uit van een bewuste keuze van de school. Even
de benen strekken na 50 minuten is bevorderlijk voor de concentratie. Uit een peiling naar het
welbevinden van leerlingen op deze school, bleek de pauze in de top 3 te staan. De
middagpauze wordt gebruikt voor inhaallessen en andere zinvolle activiteiten.
- 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 :
04/02/2014, 11/03/2014
22/04/2014, 27/05/2014

