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Verslag ouderraad 20 oktober 2014 
 
Aanwezig: Eef Delhaye (verslag), Martine Maloens, Bart Pinxten (voorzitter),   Leen Decin, juf Brigitte, Willy 
Godts, juf Gudrun, Els Deconinck, Tâm Dang Vu, Willem Van Damme, Kristel De Bruyn 
 
 
Verontschuldigd: Liesje Geyskens, Marleen Kennes, Rob Imans, Katrien Van Corenbergh, Maarten 
Vanwalleghem, Liselotte Carnel,  Johanna Geyssens, Wim Schuerman, Christine Beernaerts 
 
Verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd 
 
Forum ouders -school 

1.  VCOV wedstrijd ‘Veilig naar school’ 
De werkgroep verkeer heeft besloten om toch niets in te dienen. Het dossier dat opgemaakt moest 
worden, was toch groter dan verwacht. Er wordt meegedeeld dat de werkgroep 3012 op 29 april 
een infosessie houdt over de mobiliteit in Wilsele. 

2. Polderklassen 3de en 4de leerjaar: betaling vervoersonkosten door ouderraad 
De ouderraad zal ook dit jaar het vervoer betalen.  De ouderraad vraagt om dit wel duidelijk te 
communiceren op de factuur.  
Breder lijkt het ook een goed idee om op het einde van het jaar mee te geven wat de activiteiten 
van de ouderraad waren, wat er met dat geld gedaan is en om nog eens een oproep te doen om 
mee te doen. 
� Punt voor agenda volgende vergadering: wie stelt dit op? 

3. Pastorijtuin: opties om het terrein te verbeteren – financiering door ouderraad? 
Er worden twee ingrepen gepland: 
- Het leggen van grote stenen tussen de wc en de containers. Dit zou dinsdag na de paasvakantie 

gebeuren 
- Er wordt een strook in kunstgras aangelegd. Dit zou tweedehands aangekocht worden (hockey 

velden worden op de 3 jaar vernieuwd, dus er is blijkbaar een grote tweedehandsmarkt 
hiervoor). Dit kunstgras zou dan later hergebruikt worden op het speelplein achter de kapel. 
De kost hiervan is 1300 euro. De ouderraad geeft de voorkeur aan duurzame investeringen, 
maar gegeven de problematiek van de tuin is deze uitgave te verantwoorden. De ouderraad 
beslist dan ook om deze matten de financieren. De idee is om deze op dezelfde dinsdag aan te 
leggen.  

De ouderraad wil deze investering wel duidelijk communiceren. Dit met foto’s voor en na. Willy zal 
de foto’s trekken en Leen zal de communicatie doen.  

4. Vacature materiaalbeheer ouderraad 
Kris zoekt iemand om het materiaalbeheer van hem over te nemen. Het gaat hier enkel om het 
beheer van de sleutel van de opslagplaats, inventaris, natellen, etc. Om de overdracht vlot te laten 
verlopen, zou het ideaal zijn als iemand nu al mee wil starten. Geïnteresseerden kunnen mailen naar 
ouderraadbleydenberg@gmail.com . Er zal hiervoor ook een oproep komen op Gimme.  

Activiteiten en werkgroepen  
5. Een terugblik op vorige activiteiten:  

o brunch en gezelschapsspelletjesnamiddag 
De brunch is goed verlopen. Er waren een 250 deelnemers. Voor de spelletjes was het goed 
om de scouts te betrekken. De tijd die in de organisatie gestoken is, viel goed mee. Het is 
zeker een activiteit die te herhalen valt. Volgend jaar moet er wel beter gekeken worden 
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naar de timing van alle activiteiten want nu was dit iets te geconcentreerd.  
o Eerstesteenlegging 

De notabelen waren tevreden en de kinderen ook. 
o  Wafelverkoop 

De wafelverkoop is vlot verlopen. Opbrengst is gelijkaardig aan andere jaren.  
o Bleydenberg bouwde… een feestje 

De fuif was heel geslaagd. De idee van een programma met verschillende onderdelen en 
geen onderbrekingen was zeer leuk. Het was misschien iets beter geweest om toch ook de 
dag nadien een opruimploeg te sturen. Idee om volgende keer te vragen of de scouts een 
“mega-opvang” zou kunnen organiseren. Er zal ook nog een evaluatie binnen de werkgroep 
gebeuren.  Er wordt gevraagd om de recepten ook via Gimme te verspreiden. 

6. Concrete planning infoavond EHBO, wijnproefavond en mogelijke andere activiteiten voor volgend 
schooljaar 
EHBO: zou een dag in oktober zijn. Er moet enkel gekeken worden naar het spaghettifeest (17 
oktober). Aan Johanna wordt gevraagd om een dag voor te stellen. 
Wijnavond: voorstel datum is 15 november. Er blijft de vraag voor hoeveel mensen dit georganiseerd 
kan/moet worden.  

7. Varia 
Speeltuinen Bleydenberg: wat sportveld was, wordt een groene ruimte. Er wordt bij de kinderen via 
een spel nagevraagd wat zij belangrijk vinden. Er zal een aanvraag voor subsidies gebeuren. 
De WC’s in de pastorij blijven een probleem. Voor de meisjes is er een derde wc voorzien. 

 

 
 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad: 

5 mei 2015 
Wijkbureau  

met als voorzitter: ? 
en verslaggever:? 


