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Verslag van de vergadering van 15 april  

Aanwezig: Christine Beernaerts, Marleen Gysen, Sandra Hellings, Bart Leys, Els Deconinck, Willy Godts, 

Ann Maertens, Reinilde Van Wontergem, Bart Pinxten, Linda Kennis, Bart Leys, Inge Marien, 

Carol Swinnen, Els Roelandt 

Verontschuldigd: Bieke Defort, Hilde De Beuckeleer, Wim Schuerman 

 

De ouderraad wenst vooreerst zijn innige deelneming bij het overlijden van Piet over te brengen aan de familie van 

Piet. 

1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Varia 

Christine had de spelletjesnamiddag vastgelegd op 15/11/2008. Dit kan misschien niet standhouden als datum 

omdat de Sint-Maartensviering van de scouts dan waarschijnlijk doorgaat. Christine vraagt dit na bij de scouts. 

(nvdr: de fakkeltocht zal wellicht doorgaan op 15/11. Christine heeft spelletjesnamiddag nu vastgelegd op zaterdag 
18 oktober 2008, van 15u-19u)  

3. Evaluatie schoolfuif 

- Er was een misverstand tussen de juffen en de ouderraad waardoor beiden voor een snack gezorgd hadden op de 

fuif. Betere afspraken naar de toekomst zijn nodig. 

- De schoolfuif heeft 1.800 euro opgebracht. 

- De kaartverkoop was goed maar de opkomst was een beetje magerder. 

- Voor volgend jaar moet misschien opnieuw het systeem van steunkaarten en toegangskaarten ingevoerd worden 

zodat vooraf een betere inschatting mogelijk is van de aanwezigen. Vele ouders willen immers de school steunen 

via de aankoop van kaarten maar zijn daarom niet altijd van plan (of in de mogelijkheid) om te komen. 

4. Samenstelling ouderraad en werkgroepen  

- De samenstelling van de ouderraad wordt bij het verslag gevoegd. Christine neemt contact op met de niet-actieve 

leden met de vraag of ze nog graag mee opgenomen worden in deze lijst. De adres- en contactgegevens van de 

leden worden enkel verspreid onder de leden. Die leden worden dan ook eerst gevraagd of hun adres- en 

contactgegevens op deze wijze verspreid mogen worden. Over dit laatste maakt Christine afspraken met Bieke; 

zij houdt de adressenlijsten bij. 

- Nvdr. Ledenlijst 2007-2008 (in dit verslag vermelden we enkel de naam van het lid en van de kinderen): 

Christine Beernaerts (Verbruggen Igor, Joris), Anneleen Convents (Van Geel Jonathan, Lieselot, Mathias), Hilde 

De Beuckeleer (Peeters Karel, Sofie, Janne), Carla De Cock (Hubrechts Willem), Peter Deckers (Deckers Hanne, 

Lien, Wout), Els Deconinck (Driesen Wis, Marie, Roos), Bieke Defort (Heremans David, Thomas), Annemie Elsen 

(Pinxten Hanne), Marleen Geysen (Kennes Lander, Robbe, Jesse, Floren), Hellings Sandra (Geebelen Jonas, Arne), 

Koen Lein (Lein Vera, Dora), Bart Leys (Leys Gilles, Cédric), Ann Maertens (Somers Annelies, Pieter), Bart Pinxten 

(Pinxten Hanne), Els Roelandt (Roelandt Boris), Wim Schuerman (Schuerman, Mieke), Veerle Van Laer (Wouters 

Quinten, Kato), Reinilde Van Wonterghem (De Strooper Servaas, Mathilde, Cas), Gerrit Verbeeck (Verbeeck 

Witse, Kobe, Dag) 

- Ook de lijst van ouders die meewerken aan de werkgroepen (organisatie schoolfeest en organisatie brede school, 

schooljaar2008-2009) wordt verspreid, maar enkel onder de leden van die werkgroepen.  
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5. Schoolnieuws 

- Meneer Willy bespreekt kort de afwezigheden bij de juffen in de kleuterschool. Deze worden zo goed mogelijk 

opgevangen. 

- De voorstelling van de optredens van de kinderen die afzonderlijk iets wilden presenteren op het schoolfeest zijn 

van start gegaan.  De optredens van alle klassen en alle kinderen zullen bij deze individuele acts geïntegreerd 

worden zodat alle kinderen zoals elk jaar aan bod zullen komen. Hierover leefde bij sommige ouders een 

misverstand. 

- De aanvragen voor brede school 2008-2009 zijn opgesteld en doorgestuurd. (zie verder punt 5). 

- Er wordt opnieuw een klusjesman gezocht. Meneer Willy ziet eerstdaags twee kandidaten. 

- De overwaking aan de schoolpoort door de leerkrachten verloopt beter. 

o Er wordt afgesproken om nieuwe ouders bij instapmomenten attent te maken op enkele afspraken ivm  

schoolpoort. 

o Er werd ook een idee naar voorgebracht om juffen die met de overwaking belast duidelijk herkenbaar te 

maken – fluo vestje ? – zodat duidelijk is dat deze niet langdurig kunnen aangesproken worden. 

6. Toelichting Brede School 

Katja Van Goethem geeft een toelichting bij de voorstellen van volgend jaar. 

- De afgelopen week (voor 15 april) diende Willy voor Bleydenberg een subsidiedossier in bij de Stad Leuven 

(Stimuleringsfonds) om de naschoolse activiteiten (multisport) zoals we die dit jaar hadden verder te zetten.  

Partners in het project zijn Freinetschool Krullevaar't, Basisschool Hertog Karel en Sporty vzw.  Het werken 

met laatstejaarsstudenten was organisatorisch heel zwaar (contacten leggen, onverwachte afwezigheden, 

administratie,...). Vandaar dat we opteren om met een sportorganisatie als Sporty vzw in zee te gaan. De 

carrousel van dit jaar wordt uitgebreid door een gezamenlijk aanbod tussen de scholen. Zo zal de 

sportleerkracht van Bleydenberg naschoolse sport aanbieden aan leerlingen uit 4de-5de-6de leerjaar van 

Bleydenberg en Hertog Karel Langveld in de Sporthal van Wilsele. Voor de kleuters komt er opnieuw een aanbod 

kleuterturnen en kleuterdans. Er zijn alvast genoeg kandidaat-lesgevers, zodat we hiervoor niet met een 

sportorganisatie in zee moeten gaan. 

o De verdere uitwerking hiervan wordt behartigd  door de werkgroep ‘Brede school’. 6 ouders hebben zich 

opgegeven voor de werkgroep. 

o Het aanbod Brede School-activiteiten voor het schooljaar 2008-2009 moet reeds voor de vakantie aan de 

ouders bekendgemaakt worden (opdracht voor werkgroep Brede School). 

o Katja zorgt wel voor ondersteuning van deze werkgroep. 

- Er zal een aanbod zijn van 10 gratis computerlessen. In eerste instantie zal er geprobeerd worden om vooral 

kinderen die thuis geen computer hebben te bereiken. 

- Door een samenwerkingsverband tussen Jonna en de nieuwe vestiging van de bibliotheek in Wilsele-Putkapel 

zullen volgend schooljaar in een aantal klassen creatieve workshops gecombineerd met een toonmoment 

georganiseerd worden.  

Half mei zullen we weten of het ingediende project goedgekeurd wordt en hoeveel subsidies we krijgen.  Dan is 

het aan  de werkgroep om het aanbod verder concreet te maken en de ouders hiervan op de hoogte te stellen. De 

werkgroep zal ook de inschrijvingen moeten organiseren begin september. 

7. Toelichting schoolfeest 

- Het thema ‘ sterren in Bleydenberg’ wordt toegelicht  

o De ouderraad zorgt voor de catering tijdens het schoolfeest (eten, drank, stoelen, tafels, marktkramen, 

podium, sponsoring, kassa, ...). 9 ouders hebben zich opgegeven voor de werkgroep. De werkgroep werkt aan de 

hand van een checklist die in de toekomst kan dienen als een soort draaiboek voor de opvolgers. 
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� Er zal een frietkraam zijn met vers gebakken frietjes en hot dogs. 

� Voor het dessert wordt een oproep gedaan naar de ouders om zelf vanalles te maken (chocomousse, 

wafels, … ). 

o Er wordt tevens een kleurwedstrijd georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 

8. Varia 

- Discussienota meerdaagse uitstappen: Vanaf volgend jaar moet de school rekening houden met de 

maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen, gespreid over de 6 leerjaren. Het schoolbestuur heeft hieromtrent 

een discussienota opgesteld. Willy bekijkt hoe andere scholen de discussie met de ouders over dit onderwerp 

aangaan. Dit punt komt alvast terug op de agenda van de volgende ouderraad. 

- Tuinfeesten parochie op 30 en 31 aug. 2008: Het is al zeer laat als we dit punt bereiken. Het bestuur van de 

Parochiale Werken doen een oproep tot het schoolbestuur, de leerkrachten, leden van de ouderraad en de oud-

leerlingenbond om actief mee te werken aan de tuinfeesten. Er is helaas niemand die tijd en energie heeft om 

zich hiervoor te engageren. 

- De vergadering loopt veel te laat uit, waardoor we beslissen dat we het komende jaar misschien iets frequenter 

moeten samenkomen, zodat de agenda niet zo vol komt te zitten. De aanwezigen zijn ook voorstander om iets 

vroeger af te spreken, met name om 20u. 

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

Maandag 2 juni om 20u00 (ingang Panoramalaan). 

 

Verslag: Els R. en Christine 


