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Verslag vergadering van 4 februari 2014

Aanwezig: Dirk Verheyden, Willem Vanpée, Jan Baar, Carine Vanwalleghem, Karin Willemans, Daniël
Caron, Anja Paermentier, Leen Vervaet, Yvonne Grimmon, Veerle Vermeulen, Steven Decat, Chantal
Kortmann, Leen Coppens, Greet Van de Poel, Benjamin Quintens, Vitse Charlotte
Verontschuldigd : Marc De Leeuw, Chris Roels, Elsje Laes, Jan Zegers, Rudi Demoitié

1. HDC Winterfeest
De voorbereiding van het Winterfeest loopt volgens planning. De inschrijvingen komen binnen;
de wijnactie wordt deze week afgesloten.

2. Nabespreking oudercontacten
De ouderraad zoomt in op een aantal probleemsituaties die zich kunnen voordoen in het kader
van de oudercontacten.
Na de kerstexamens krijgen een aantal leerlingen en hun ouders al eens de boodschap dat een
overstap naar een andere richting of school zich opdringt. Het overbrengen van zulk een
onprettige mededeling is niet evident. Een advies dat voor een ouder of leerling gevoelig ligt,
mag dan ook niet op een bruuske manier aangebracht worden. Anderzijds mag tact niet ten
koste gaan van klaarheid. Een hard advies is in een context van vertrouwen gemakkelijker te
aanvaarden. Ouders en leerkrachten mogen dan ook niet aarzelen om met elkaar in contact te
komen op het moment dat daar behoefte naar bestaat.
Ook verwachten ouders waarvan het kind een overstap naar het TSO wordt aangeraden meer
informatie over de mogelijke studierichtingen daar.
Het kan gebeuren dat voor een bepaald vak een hele klas slecht scoort. Een klassikaal falen
moet steeds kunnen geduid worden. Ook voor een leerkracht is een dergelijk feit soms
confronterend. De directie hecht in voorkomend geval veel aandacht aan het gesprek tussen de
leerkracht en de leerlingen van de betreffende klasgroep. De nascholing van leerkrachten
speelt hierop in.
Tijdens een oudercontact is er niet voldoende tijd om een grondige analyse van een examen te
maken. Indien gewenst kunnen ouders wel een afspraak maken om op een ander tijdstip
samen met een leerkracht het betreffende examen in te kijken.
Het rapport voorziet ruimte voor commentaar. Ouders vinden het belangrijk dat deze dan ook
benut wordt voor een betekenisvolle duiding en/of raadgeving.

3. Varia
- Chantal Kortmann wordt aangesteld als nieuwe voorzitter van de ouderraad. We wensen haar
veel succes toe bij de invulling van haar opdracht. Het mandaat van huidig voorzitter Dirk
Verheyden kwam dit schooljaar logischerwijze tot een einde vermits zijn enig kind op de school
in juni afstudeert. Om een vlotte transitie te verzekeren werd de vacature van voorzitter enkele
maanden geleden opengesteld. De ouderraad bedankt Dirk met nadruk voor zijn betrokkenheid,
zijn inzet en leiding.
- 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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