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Verontschuldigd : Marc De Leeuw, Anja Paermentier

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Welkom en inleiding
Als nieuwe voorzitter heet Chantal Kortmann iedereen welkom. Chantal stelt zich voor en
verduidelijkt haar visie op de ouderraad. Ze benadrukt het belang van de inbreng van de
werkgroepen en streeft een positieve betrokkenheid na bij wat reilt en zeilt in de school.
3. Verslag uit de leerlingenraad
Andreas Van Puyenbroek, voorzitter van de leerlingenraad stelt de werking van de
leerlingenraad voor. Dit schooljaar ging veel aandacht naar het organiseren van activiteiten
zoals de karnavalactie, sporttoernooien en HDC Rock. Andreas wil met zijn kernploeg de
zichtbaarheid van de leerlingenraad vergroten bij leerkrachten en leerlingen. Er wordt een
inspanning gedaan om ook de leerlingen van de eerste graad meer te betrekken bij de
leerlingenraad. Het zesde jaar bereid hun jaarboek voor.
4. Terugblik op het Winterfeest
Dankzij de inzet van vele leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen we terugblikken op een
mooi Winterfeest. De belangeloze inzet van jongeren is een barometer voor de warmte van een
school. De samenwerking en verbondenheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders maakt
‘ school’ tot ‘familie’ en geeft invulling aan de slogan ‘Thuis op de Oude Markt’. We willen dan
ook de vele vrijwilligers uitdrukkelijk bedanken voor hun enthousiasme.
Voor een volgende editie streven we ernaar om reeds bij de aanvang van de voorbereidingen
alle geledingen van de school nauwer te betrekken.

5. Digitaal leerplatform
Het VVKSO heeft beslist om vanaf volgend schooljaar eloV (Elektronische Leeromgeving
Vlaanderen) niet langer te ondersteunen. Daardoor wordt het ook voor de school weinig
voordelig om de samenwerking met eloV verder te zetten. Na een studie door de werkgroep
‘Elektronische Leeromgeving’ is beslist om vanaf 1 september over te stappen naar
Smartschool. Smartschool wordt ervaren als gebruiksvriendelijk en biedt een geïntegreerd
pakket aan dat ook meer administratieve mogelijkheden heeft (rapporten, leerlingenvolgsysteem,...). Het is de bedoeling aan te vangen met een basispakket en vervolgens dit
stapsgewijs uit te breiden. Een elektronische planningsagenda zal ingevoerd worden en de
inschrijvingen voor oudercontacten zullen ook via Smartschool verlopen.
6. Open deurdag 26 april
De school ambieert een dynamische en jonge aanpak van de Open Deurdag van 26 april. Ook
de ouderraad schrijft zich hierbij in en schakelt een versnelling hoger met een eigen werkgroep.
7. Varia
- Leen Vervaet bereidt een infosessie voor rond ergonomie voor de werkgroep ‘Lichamelijke en
geestelijke gezondheid’.
- 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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