VERSLAG
Ouderraad
15/09/2020
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Dirk Loeckx, Luc Bongaerts, Griet Robberechts,
Marjorie Bisschops, Yvonne Grimmon, Els Pitschon, Ivo
Lens, en Leen Coppens.

VERONTSCHULDIGD:

Stef Bruggeman, Leen Alaerts, Tom Vangeel, Tim
Steenwinckel, Deborah Brické, Rudi Demoitié, Maud
Tommissen.

1. Welkom
2. Nieuws van de school
•

•

•

Wijzigingen van het schoolreglement:
Els Pitschon geeft toelichting bij enkele wijzigingen van het schoolreglement die
nog dienen worden doorgevoerd. Het gaat vooral om wijzigingen in de evaluaties:
in de 2e en 3e graad wordt de waarde van de balans DW60% /EX40% voor de
taalvakken Frans, Engels en Duits. Verder vragen bepaalde de ‘nieuwe’
vakken/lesvormen een aangepaste evaluatie. Veel nieuwigheden worden dit jaar
kort opgevolgd en eventueel bijgesteld indien dit noodzakelijk is. Verder is er ook
nauw overleg men de andere scholen én met de mensen die de boeken en
leerplannen ontwikkelen.
De OR geeft unaniem gunstig advies voor deze wijziging.
Einddeliberatie. Voor de deliberatie op het einde van het schooljaar dient elk vak
een opsplitsing te kunnen maken van de score van de basisleerstof en de
uitbreiding. Dit moet in synthese op de klassenraad beschikbaar zijn.
Corona - gevolgen.
De school zit vandaag in code geel d.w.z. alle leerlingen volgen fulltime les op
school. De school is volop bezig om het draaiboek code oranje voor te
bereiden zodat – wanneer de situatie zich voordoet – er snel kan worden
geschakeld.
Indien een leerling niet naar school kan komen omwille van quarantaine, zal de
opvolging van de leerstof via de medeleerlingen gebeuren. De werking “5
wordt 7 “ wordt wel uitgebreid naar de tweede graad; bovendien zullen er
steeds 2 extra leerkrachten beschikbaar zijn naast de leerlingen die de
bijscholing geven.
Leerkrachten proberen de 1.5m afstand maximaal te bewaren zowel met elkaar als
met de leerlingen.
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Langs deze weg willen wij nogmaals onze dank uitdrukken op de manier waarop
de school deze crisis aanpakt. Chapeau hiervoor!!
•

Leerlingenaantal:
Totaal zijn er 1080 leerlingen op onze school.
Het eerste jaar telt 212 leerlingen.
Er zijn 2 leerlingen die studeren op school ter voorbereiding van de
examencommissie; er zijn 2 uitwisselingsstudenten (iemand uit Wallonië en
iemand uit Tsjechië) en er zijn 5 OKAN leerlingen.

•

Door de vernieuwingen die het MoSo (Modernisering Secundair Onderwijs) met
zich meebrengt zijn herverdelingen van bepaalde klassen en lesvormen. Zo zijn
bepaalde splitsingen van klassen voor Frans/Nederlands/wiskunde niet meer
mogelijk maar zijn die er wel voor de basisoptie-vakken.
Het proces van MoSo zit intussen in het tweede jaar van de eerste graad. Er wordt
nu volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het eerste jaar van de tweede
graad. Op 30/11/2020 moeten de voorstellen zijn ingediend.

3. Nieuws uit de Ouderraad
•

Werkgroepen. We stellen de diverse werkgroepen samen. Uiteraard is het steeds
mogelijk om toe te treden ook later dit werkjaar. We spreken af dat elke werkgroep op
elke vergadering kort de stand van zaken meegeeft van hun werkzaamheden.
➢ Schoolraad/LKSD: Luc Bongaerts – Leen Alaerts en Leen Coppens
➢ Reflectie Ouderraad : thema – communicatie – werkvorm. Dirk Loeckx – Luc
Bongaerts – Marjorie Bisschops
➢ Open OR (13/10/2020) /Open klasavond (01/10/2020) /Infodag/Feest : Griet
Robberechts – Luc Bongaerts en Ivo Lens
• Thema werkjaar Ouderraad: de evaluatie van vorig werkjaar bracht aan het licht dat
we een betere voeling met de achterban moeten hebben. Het is wellicht aan te raden
te bevragen bij de ouders wat hen bezig houdt, welke hun bezorgdheden zijn rond de
school en het les volgen van hun kinderen.
Binnen de werkgroep ‘Reflectie Ouderraad’ gaat men hiermee aan de slag. Deze
werkgroep probeert in die zin al één en ander voor te bereiden voor de open
ouderraad van 13/10.
•

Luc geeft ons een overzicht van wat we in de Schoolraad mee bezig zijn : ook daar
proberen we, een herbronning door te voeren; dit in de nasleep van de Perron3000crisis en de problemen rond de basisopties en majores/minores. Verder herschrijven
we het huishoudelijk reglement en proberen we op het niveau van KS Leuven een
contact te creëren met de andere schoolraden. Ondertussen loopt de
verzoeningsprocedure tussen de verschillende geledingen binnen HDC en tussen HDC
en LKSD verder. De verzoener heeft inmiddels met alle partijen gesproken.
Binnenkort hopen we al de nodige wijzing in mindset te kunnen vaststellen.
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4. Varia
•

•
•

Vanwege een ouder komt de volgende vraag (terug) op de agenda: waarom in
het eerste jaar een rekenmachine aankopen en in het derde jaar opnieuw een
ander model dat behoorlijk wat duurder is. Is dat echt noodzakelijk? Mogelijke
oplossingen : rekenmachine tweedehands aanbieden – één aankoop voor de
volle 6 jaar, … . De vakgroep wiskunde zal zich daar verder over buigen en met
een voorstel komen.
De Ouderraad vraagt de directie om tijdig een inschatting te maken van de
kosten voor fotokopies e.d. Er dient gestreefd te worden naar een
totaalbudget, eerder dan naar een eenheidsprijs per kopie.
Volgende vergadering is de OPEN OUDERRAAD waarbij alle ouders worden
uitgenodigd. Mag ik vragen om graag tijdig interessante agendapunten door te
sturen ?

Volgende vergaderingen : 13/10/2020 – 24/11/2020 – 26/1/2021 – 9/3/2021 -11/5/2021 –
1/6/2021 en 22/6/2021
De agenda wordt afgesloten telkens op vrijdag vóór de vergadering; alle suggesties graag
tijdig overmaken aub ? Dank voor uw begrip.
De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in de refter van de zesdejaars, ingang aan de
Parijsstraat. Aanvang om 20u00 - einde om 22u00. Er is parkeergelegenheid op de parking van de
school aan het Damiaanplein.
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