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Verslag van de vergadering van 18 februari 2008 

Aanwezig: Christine Beernaerts, Els Roelandt, Marleen Gysen, Wim Schuerman, Hilde De 

Beuckeleer, Sandra Hellings, Bart Leys, Els Deconinck, juf Kathleen, Willy Godts, 

Bieke Defort 

Verontschuldigd: Ann Maertens, Anneleen Convents, Veerle Van Laer, Reinilde Van Wontergem, Carol 

Swinnen, Bart Pinxten 

1. Verslag vorige vergadering 

Aanvulling bij het vorige verslag – punt 3 (verwachtingen van de aanwezige ouders m.b.t. de ouderraad): 

Bespreken wat leeft bij ouders: ‘zeggenschap’. 

Persoonlijke interesse: wat leeft, bespreken .... 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Evaluatie spelletjesnamiddag 16 februari 2008 

Op de spelletjesnamiddag waren de mensen van het gezelschapsspellenforum met hun spelletjes 

aanwezig.  De spelletjes zijn voor alle leeftijden (vanaf de kleuterklas). 

Een leuk idee van juf Kathleen: de week voor de spelletjesnamiddag extra reclame maken door een (of 

meerdere) klassen een affiche te laten maken om aan de poort te hangen. 

Het was een leuke namiddag.  Voor volgend jaar probeert Christine 15 of 22 november vast te leggen 

(indien mogelijk van 14-19 uur). 

3. Toekomst Brede School 

Het project ‘Brede School’ zal vanaf volgend schooljaar in Leuven verder uitgebreid worden.  Daardoor 

zal Katja Van Goethem voor veel meer scholen werken.  Dit jaar heeft Katja al wel veel contacten gelegd 

(de meeste lesgevers hebben al laten weten dat zij volgend jaar willen terugkomen) en zij zal nog een 

draaiboek maken. 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de projecten wel door verschillende scholen samen 

ingediend worden.  Dit dossier moet voor 18 april ingediend worden. 

Dit jaar is er in het kader van ‘Brede School’ reeds een ruim aanbod geweest: sport (voor lagere school 

en kleuters), drama, djembé, boekenkoffers, cultuurprikkels, themakampen.  En ‘Brede School’ is meer 

dan dat: voor volgend jaar staat er een project voor 4, 5 en 6de leerjaar op stapel rond ‘Ken je dorp’ 

(rond dialect, fotografie, tekenen van geschiedenis). 

Vermits Katja vanaf volgend jaar veel minder zal doen, hoe gaan we dit aanpakken?  De interesse voor 

het project is en blijft er bij de ouders, maar het moet praktisch haalbaar blijven (m.a.w.: het eigen 

werk tot een minimum beperken). 

Kan er samengewerkt worden met organisaties zoals vb. Sporty?  Kunnen de boekenkoffers met de 

bibliobus mee?  Wat kan samen met andere scholen verder lopen/georganiseerd worden?  Welke 

subsidies zijn mogelijk? 

Al deze vragen en mogelijkheden worden met Katja besproken.  Tevens zal een oproep naar ouders 

gebeuren om mee in de werkgroep ‘Brede School’ te stappen. 

4. Ontwerpbrief naar alle ouders 

Els R., Els D. en Sandra engageren zich om een brief naar alle ouders toe te ontwerpen waarin 

opgeroepen wordt om toe te treden tot de werkgroep ‘Brede School’, de werkgroep voor het 

schoolfeest.  Daarnaast wordt de vraag gesteld wie lid wil worden en wie het verslag wil ontvangen. 

5. Formaliteiten ouderraad 

Wim wil het vacante mandaat in de schoolraad opnemen.  Dit is bij deze ingevuld. 

De ouderraad is nog steeds financieel gezond. 
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6. Varia 

 Schoolnieuws 

- Juf Caroline is in haar klas geweest om uit te leggen waarom ze nog steeds afwezig is.  Dit is 

enorm geapprecieerd door kinderen en ouders. 

- Juf Hilde is nog steeds afwezig, juf Valérie is halftijds terug. 

- Op 1 februari zijn er 155 kinderen in de lagere school (status-quo t.o.v. 1 februari vorig jaar) en 

111 kleuters (+9).  Het lestijdenpakket is nog niet berekend.  Vanaf dit jaar worden de GOK-uren 

door het ministerie zelf berekend.  Vermits Bleydenberg een GOK-school is, heeft dit een impact 

op de beschikbare uren.  De GOK-indicatoren zijn oa. de taal (maar dit is geen alleenstaande 

indicator), trekkende bevolking, vervanginsinkomen, diploma van de moeder, of het kind nog in het 

gezin verblijft of niet.  De voorbije jaren had de school 17 GOK-uren. 

- Een agendapunt voor de volgende vergadering is de invoering van de maximumfactuur voor 6 jaar 

m.b.t. meerdaagse uitstappen vanaf volgend schooljaar. 

- Het schoolfeest zal opgebouwd worden rond individuele acts van kinderen.  Daarnaast zullen er 

nog optredens per klas zijn.  Of er spelletjes gaan zijn of niet wordt nog verder bekeken. 

 Overige varia 

Een aantal ouders merken op dat na schooltijd (voor het begin van de studie) er sprake is van 

probleemgedrag in de WC’s (grotere kinderen die kleinere intimideren).  Willy neemt dit mee naar de 

volgende personeelsvergadering en drukt er op dat problemen van eender welke aard best steeds zo snel 

mogelijk gesignaleerd worden aan de leerkracht of aan de directie.  De deur staat steeds open! 

Els D. en Bart L. nemen de voorbereiding van de catering voor de schoolfuif van 7 maart voor hun 

rekening. 

 

Christine dankt alle aanwezigen voor hun komst.  Iedereen is van harte uitgenodigd op de volgende 

vergadering: dinsdag 15 april 2008 om 20u15 (ingang Panoramalaan). 

 

 


