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VERSLAG
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Nieuws uit de school:
De directie licht de belangrijkste verschillen met vorig jaar toe in de inschrijvingen voor het
schooljaar 2016-2017.
Evolutie leerlingenaantal is licht stijgend, cijfers per jaar en instroom en uitstroom worden
meegegeven. Opvallend:
• grote instroom instappers in 2de en 3de jaar
• 1ste jaar nu 6,5 klassen Latijn en 2,5 klassen moderne (meer latijn dan vorig jaar)
• kleine klas 3EcA
• volledige klas 2Grieks-Latijn
• geen mengklas in 2de jaar
• volledige klas Humane Wetenschappen in 3 en 4
• 3 klassen Latijn in 5 en 6
• 5lln brengen een trimester in buitenland door (vorig jaar waren er 3 voor een
semester) en leggen in januari examens af over de leerstof die werd gemist in het
eerste semester, toelating van de school is hiervoor nodig. Aanvragen dienen heel
vroeg (jaar van tevoren) ingediend te worden, meestal via AFS. SPC is zelden
gastschool voor uitwisselingen, nu is er 1 Waals meisje.
Het aantal leerlingen dat naar het 1ste jaar komt, groeit. Er is geen
capaciteitsprobleem over de scholen van Leuven gezien (er zijn genoeg plaatsen in
Leuven), wel is er een voorkeursprobleem (heel wat leerlingen raken niet binnen in
school van eerste keuze).
• Ongeveer 110 leerkrachten op SPC, waarvan 13 nieuwe collega’s.
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Jaarthema:
De school kiest elk jaar 1 of meerdere thema’s uit, waarrond gewerkt wordt door directie,
leerlingenbegeleiding en leerkrachten ter verdere professionalisering van de werking van
de school. Voorbij jaren waren er telkens meerdere thema’s. Dit gaf gebrek aan focus zodat
nu voor 1 thema werd gekozen. Het jaarthema is zorg, onderverdeeld in 3 categorieën:
• zorg voor jezelf
• Zorg voor je collega
• Zorg voor je leerlingen
De voorbije 10 jaar werd het thema uitgewerkt in een ‘cel leerlingenbegeleiding’, maar nu
wordt die ‘cel’ opgesplitst in diverse groepen: zorgoverleg, zorgbeleid, SBG
(studiebegeleiding), DDP (draaideurproject), SPW (stress, prestatiedruk en weerbaarheid).
Er is nood aan een ‘brede basiszorg’ voor alle leerlingen, bvb het werken met een
gestructureerd bordschema is voor alle leerlingen nuttig en niet alleen voor die leerlingen
die effectief een attest hebben en moeilijkheden hebben met het structureren van leerstof.
• Invulling secretarisfunctie:
De vacature van secretaris wordt ingevuld door Birgit Ardoullie. Verdere afspraken worden
gemaakt om het werk dat Martine de voorbije jaren centraliseerde, wat meer te spreiden.
Zo kan de school kan bvb. zelf de mailings organiseren van het oudercomité naar de
ouders, de documenten dienen aangeleverd te worden in Word.
• Activiteiten en werkgroepen van het oudercomité:
De school doet voor een aantal diverse dingen beroep op ouders. Dit gaat dan oa over:
• Mee ‘handen uit de mouwen steken’ op diverse activiteiten voor of door de
leerlingen op school. Bij de meeste activiteiten (georganiseerd door leerlingen
of leerkrachten of door beiden) bemannen vrijwillige ouders de toog of bieden
andere logistieke ondersteuning op het ogenblik zelf, dit vraagt geen
voorbereiding en hiervoor kunnen geïnteresseerde ouders zich opgeven.
In de eerste maanden van het schooljaar verstuurt het oudercomité een mail
met de vraag of ouders interesse hebben om te helpen bij activiteiten. Uit die
lijst antwoorden worden dan mensen gecontacteerd. Het gaat oa over volgende
activiteiten:
• Opendeurdag in mei
• Info-avond
• Speelplaatsrock
• Caffé Frappé
• Organisatie van de individuele oudercontacten. Ellen De Boever is de coördinator
van deze oudercontacten. Per leerjaar zijn er 5 oudercontactavonden en er zijn 6
personen per avond noodzakelijk. Het systeem is zo georganiseerd dat je maximum
4 leerkrachten van je kind mag selecteren, daarna maakt het oudercomité een
rooster met tijdstippen die zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Organisatie van
oudercontacten kan misschien ook via een IT applicatie, maar op dit ogenblik werkt
het systeem van het oudercomité heel goed. Er zijn verschillende taken
noodzakelijk voor deze organisatie: een roosteraar, bijzitters en een afronder. Een
oudercontactavond start gewoonlijk om 18u en duurt tot 22u.
• het ‘Denkcafé’: 1 keer per 3 jaar organiseert het OC het ‘Denkcafé’ dat in
samenwerking met HDC en Paridaens aan alle ouders wordt aangeboden en dat de
andere jaren door 1 van beide andere scholen wordt georganiseerd.
• structurele deelname aan adviesorganen zoals school- en beleidsraad. Om de
mening van de ouders meer body te geven, organiseren we soms ook enquêtes.
Daarnaast zijn er thema-werkgroepen, als er ouders hun schouders onder zetten. Deze
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werkgroepen zijn dus niet elk jaar (even) actief.
• Vorig schooljaar werd er voor het eerst een kwis georganiseerd, dit zal 2-jaarlijks
georganiseerd worden (dit schooljaar dus niet).
• Hulp bij diverse praktische noden: bvb vorig schooljaar hebben enkele ouders
gordijnen gemaakt voor de grote studio.
• Comité verkeersveiligheid: geïnteresseerde ouders kunnen aansluiten bij dit comité
dat opgebouwd is uit de 3 scholen: Paridaens, HDC en SPC. Sommige ouders vragen
zich af of er vanuit de school bijkomende info is over de intermediaire stappen van
het nieuwe verkeersplan Leuven? Tot op heden, heeft de school hier niet meer
informatie over ontvangen dan de inwoners van Leuven.
• Ook rond gezonde voeding is in het verleden al gewerkt. Dit thema leeft meer dan
het thema ‘verkeer’ bij de leerlingen. Thema’s die leerlingen, ouders en school
aanbelangen komen ook aan bod via de schoolraad.
• Er leeft ook 1 en ander rond het thema ‘digitale interactie’, bvb over de manier
waarop je als ouder kan werken met Smartschool, zowel via de website als via de
app. De directie neemt alvast de vraag op om bij het klassikale oudercontact van de
1ste en 2de jaars in het gemeenschappelijke moment een introductiesessie
‘smartschool voor ouders’ te geven. Zijn er achteraf nog meer specifieke vragen
over smartschool kunnen die via mail gesteld worden aan
katrin.moldoveanu@spc.ksleuven.be.
Agenda van het OC en van de schoolraad
De schoolraad is een raad waar de 3 geledingen: leerkrachten, ouders en leerlingen
thema’s kunnen aandragen en bespreken. De directie organiseert de schoolraad en zit ze
voor. De schoolraad heeft een adviserende rol.
De data van het OC en van de schoolraad werden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.,
zodat op het OC een rondvraag kan gebeuren naar agendapunten voor de schoolraad.
De geleding van de ouders zal volgend onderwerp agenderen: een toelichtingsmodule voor
Smartschool voor de ouders.
Leerlingen zullen hun eerste voorbereiding van Speelplaatsrock toelichten.
Overzicht van de werken die nog zullen uitgevoerd worden op school.
Vertegenwoordigers in de schoolraad zijn: Dirk Van Passel, Alex Vancauwenbergh, Philip
Pieters, Ellen De Boever (+1 vacature: er is interesse bij Els Deconinck)
Schoolraad is 29/9: Philip kan niet aanwezig zijn.
Voor wat betreft de rapportweergave (zie ook verslag van mei 2016): de beide manieren
om een rapport weer te geven zullen beschikbaar zijn voor de leerlingen en de ouders: het
gekende eerder statische rapport en het aangroeirapport. De rapporten zullen pas
beschikbaar worden gesteld nadat de leerlingen deze hebben ontvangen.
Varia:
Er wordt een infoavond georganiseerd per graad over leren studeren door de mensen van
de studiebegeleiding.
_________________________
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