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VERSLAG
1) Welkom en goedkeuring verslag van 28 oktober 2015
We hebben geklonken op het nieuwe jaar.
Het vorige verslag werd goedgekeurd.
2) Nieuws uit de school: Chris Croes, directeur, geeft toelichting rond het thema ‘vakgroep
werking’
Een vakgroep is een groep van leerkrachten die hetzelfde vak geven. Elke vakgroep heeft
een vakcoördinator. Die stelt de vergaderkalender op (jaarplannen, thema’s enz.). Per
graad of per grootte van het vak, komen zij 1 tot 6 maal per jaar samen. Hij of zij is tevens
de link tussen de vakgroep en de directie. Ongeveer de helft van de leerkrachten volgt
nascholingen; zij geven hierover feedback aan de groep. Nu en dan is er overleg tussen de
vakgroepen van de andere scholen van KSLeuven.
Doel: afspraken maken rond:
 het leerplan
 evaluatie (toetsen, examens)
 handboeken, cursusmateriaal
 verticale en horizontale leerlijnen
3) Puntenboek op Smartschool: op vraag van enkele ouders brengen we het ‘permanent
openstellen van het puntenboek’ nogmaals ter sprake
Momenteel is het rapport digitaal op Smartschool te zien nadat het is meegeven aan de
leerlingen. Vanaf dan zijn ook alle punten van alle toetsen te zien. Momenteel wordt dat
niet eerder gedaan om enerzijds de leerlingen zelf de kans te geven op een volwassen
manier en tijdig hierover te communiceren met hun ouders. Bij de meerderheid loopt dit
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goed, bij anderen ligt dit soms wat moeilijker. Anderzijds vrezen sommige leerkrachten
een verhoogde verbeterdruk. De school vindt het normaal dat leerkrachten proberen,
tegen de volgende lesdag, een toets te verbeteren, omdat het pedagogisch effect van
samen met de leerlingen door hun fouten en de correcties te gaan, het grootst is bij snelle
feedback. Anderzijds is dit niet altijd haalbaar, bv. bij vakken die haast dagelijks worden
gegeven in dezelfde klas. De directie van de school meent dat de leerkrachten zich hier
voldoende aan houden, en denkt dat deze vrees dus niet echt nodig is. De school streeft er
wel degelijk naar om het puntenboek tegen volgend schooljaar permanent open te stellen.
Wat de veiligheid van Smartschool betreft: dit is een punt waar we de volgende
vergadering op terugkomen (hier wordt momenteel aan gewerkt).
4) Financiële steun van het oudercomité
 We kregen de vraag van Mr Nevens om ook dit jaar het project Kras
(scholierenparlement) te sponsoren. 10 leerlingen nemen hieraan deel. Het
oudercomité betaalt het inschrijvingsgeld: 251 euro
 We sponsoren ook dit jaar MMM (Maastricht Mathematical Modeling Competition). Dit
is een internationale wiskundewedstrijd. Een groep van 5 leerlingen uit het 6 de jaar doet
mee. Wij zorgen voor hun treintickets: 75 euro
 Sponsoring prijzen voor de KWIS: 300 euro
5) Rondvraag: alle suggesties of vragen zijn welkom, op de vergadering zelf of vooraf via mail
 Er werd onlangs een mail gestuurd vanuit de school ivm luizen. Toch blijkt er bij de
leerlingen een stilzwijgen hierrond. We dringen er nogmaals bij de ouders op aan om zo
snel mogelijk de school te verwittigen. De school gaat zeer discreet om met deze
meldingen. Alle ouders van de desbetreffende klas worden verwittigd en krijgen een
folder mee. Het is zeer belangrijk om de luizen op de juiste manier te behandelen!
 Gordijnen: een groepje ouders is bereid om gordijnen te maken voor 1 lokaal/studio bij
wijze van test. We zien hoe dit loopt en eventueel volgen er daarna nog lokalen. Wie
handig is, evtl een naaimachine heeft en graag zijn steentje wil bijdragen, mag ons dat
uiteraard laten weten! Stuur ons dan een mailtje met je naam en telefoonnummer en
wij nemen snel contact op met u!
 Verkeersveiligheid: het oudercomité van HDC heeft op 5/01/16 het initiatief genomen
om enkele vertegenwoordigers van de werkgroep rond verkeersveiligheid van
Paridaens en van SPC uit te nodigen om eens na te gaan in hoeverre wij kunnen
samenwerken aan de veiligheid van onze kinderen. Binnen SPC bestaat er niet echt een
werkgroep, hopelijk komt hierin in de toekomst verandering. Eén leerkracht en twee
ouders van SPC zijn alvast naar deze vergadering geweest. Er wordt een
brainstormsessie georganiseerd op HDC op donderdag 28/01/2016 om 20u
(doel/acties/werkpunten…). Als er ouders zijn die hierin geïnteresseerd zijn of zich op
één of andere manier mee willen inzetten, dan horen wij dat heel graag! Jullie kunnen
dan best een mail sturen naar: oudercomite@spc.ksleuven.be
_________________________
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