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Verslag van de vergadering van 9 oktober 2006 

Aanwezig: Veerle Van Laer, Ann Maertens, Reinilde Van Wonterghem, Werner Broos, Anneleen Convents, 

Leen Scheymans, Bart Leys, Vanessa Willems, Martine Vanfleteren, Ann Meeus, Willy Godts , 

Bieke Defort 

Verontschuldigd: Christine Beernaerts, Els Roelandt 

1. Verwelkoming 

Veerle heet iedereen welkom en wenst iedereen een vruchtbaar jaar toe. 

2. Nieuwe leden 

Bart woont voor het eerst een vergadering bij en is van harte welkom.  Iedereen stelt zicht kort voor. 

3. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. a. Sportdag OLB (24 juni 2006) 

De locatie viel in de smaak (speelplein achter de school).  Ook de formule was leuk.  Het nieuwe concept was 

echter niet voor iedereen duidelijk: alleen de namiddag en de kinderen spelen meer. 

Naar volgend jaar toe, zal het concept behouden blijven, maar de oud-leerlingenbond zal het duidelijker maken. 

4. b. Koffiemoment (1 september 2006) 

Er waren toch enkele ouders in Savio.  Misschien moeten we volgende keer een grote thermos meegeven, dan 

kunnen de leerkrachten die ouders ook een kopje aanbieden. 

De reacties waren weer positief.  Er moet wel eens beslist worden wat er met de percolator gaat gebeuren (die 

werkte weer eens niet). 

5. Activiteitenkalender 2006-2007 

De ruime planning (schoolactiviteiten – niet alleen ouderraad) is als volgt: 

 barbecue van het 6de leerjaar (is al voorbij) 1 oktober 2006 

 verkoop van wafels & studentenhaver oktober-november 2006 

 sinterklaasfeest 5 december 2006 

 kersthappening 20 december 2006 

 gezelschapsspellennamiddag 13 januari 2007 

 sneeuwklassen 28 januari – 6 februari 2007 

 fuif OLB 16 maart 2007 

 videoavond sneeuwklassen 23 maart 2007 

 TONEEL 4, 5 en 6 mei 2007 

 vormsel 13 mei 2007 

 eerste communie 17 mei 2007 

 Wilsele bruist 19 mei 2007 

 openluchtklassen 29 mei 2007 – 1 juni 2007 

 sportdag OLB 9 juni 2007 

 afscheid 6de leerjaar 28 juni 2007 
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Najaarsverkoop: 

Hetzelfde als vorig jaar zal verkocht worden (wafels en studentenhaver).  De planning is als volgt: 

 briefje mee in de week van 16 oktober 

 briefjes binnen tegen 8 november 

 de bestelling van de studentenhaver moet uiterlijk 9 november ’s ochtends gebeuren 

 de wafels worden besteld uiterlijk 13 november 

 alles kan afgehaald worden op 24 november 

Reinilde en Bieke trekken dit. 

Toneel 

Na enige discussie luidt het besluit dat een sponsorboekje opbrengt en heel leuk is als herinnering.  We gaan 

ervoor!!  Wie wil mee sponsors zoeken?  Alle vrijwilligers zijn welkom op woensdag, 8 november om 20u30 bij Veerle 

(Herentsesteenweg 102). 

Veerle, Ann en Reinilde trekken ‘het boekske’. 

6. Verslag schoolraad (19 september 2006) 

 Viviane is weer lid van de schoolraad als vertegenwoordiger van de oud-leerlingen; 

 Op 12 september bedraag het aantal kleuters 87 (-8 t.o.v. sep. 2005) en het aantal kinderen in de lagere 

school 155 (+3 t.o.v. sep. 2005); de klas- en taakverdeling wordt kort overlopen; 

 Over de indeling van de kleuterklassen zijn een aantal vragen gesteld; ook op de schoolraad is dit ter sprake 

gekomen.  Om een lange discussie kort te maken: leerkrachten en directie achter de huidige klasindeling en 

zijn ervan overtuigd dat elk kind zal krijgen wat hem/haar toekomt.  Zij vragen vertrouwen te hebben.  

Ouders die het volledige argumentarium wensen in te kijken, kunnen dit steeds bij Bieke of op het 

secretariaat. 

 Brandveiligheid: ook dit jaar zullen een aantal oefeningen gehouden worden met de nodige evaluaties achteraf. 

 Verkeersveiligheid: de wijkagent heeft andere prioriteiten en staat niet maar aan de school. 

 De vraag werd gesteld of de rij naar de Woutersstraat behouden moet blijven (is meestal voor 1 kind). 

Naar aanleiding van dit laatste punt merken enkele ouders op dat de rij naar Savio (’s morgens) blijkbaar niet altijd 

begeleid is.  Kan dit?  Willy vraagt dit na. 

7. Toneel 

Dit schooljaar zal het toneel een vast punt vormen op de agenda. 

Momenteel wordt de herwerkte tekst nagelezen door de leerkrachten.  Binnen enkele weken is er terug 

vergadering. 

8. Varia 

 Schoolnieuws 

- Juf Hilde kan in september en december niet werken.  De ander juffen vangen dit op door oa. voltijds te 

werken. 

- Voor het eerst is een sportdag met de scholengemeenschap georganiseerd voor de derde graad.  Dejuffen 

van het 4de hebben die dag ook sportactiviteiten georganiseerd.  Een leuke dag voor iedereen! 
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- De opbrengst van de barbecue van het 6de leerjaar zal per leerling ongeveer hetzelfde bedragen als vorig 

jaar.  De oud-leerlingen spelen met het idee om sportdag en barbecue de combineren, maar hier zijn nog 

een aantal praktische bezwaren.  Wordt vervolgd! 

 Klusjesteam 

Er zouden 2 data vastgelegd worden (november en maart).  De data zijn nog niet gekend. 

 Financiën ouderraad 

Dit jaar zal de busreis van de openluchtklassen weer gesponsord worden.  De sponsoring voor de school is nog 

maar gedeeltelijk gebruikt.  Willy houdt de ouderraad op de hoogte van de investeringen. 

 Vergaderingen ouderraad 2006-2007 

Volgende data worden vastgelegd: 

- maandag 4 december 2006 

- maandag 5 februari 2007 

- maandag 26 maart 2007 

- maandag 4 juni 2007 

Veerle dankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen hartelijk uit voor de volgende vergadering : 

maandag 4 december 2006 om 20u15 (ingang Panoramalaan). 

het kerncomité, 

Veerle Van Laer Reinilde Van Wonterghem Ann Maertens 

016/20 02 39 016/44 79 95 016/29 38 04 

Werner Broos Bieke Defort 

016/ 23 51 92 016/23 00 56 


