
Verslag ouderraad 2 juni 2008

Aanwezig: Anneleen Convents, Hilde De Beuckeleer, Juf Brigitte (3e lj.), Juf Hilde (1e lj.), Wim Schuermans,
Els Deconinck, Bart Leys, Willy Godts, Bieke Defort, Christine Beernaerts

Verontschuldigd: Sandra Hellings, Marlee n Geysen, Bart Pinxten, Ann Maertens, Els Roelandt

Els (mama van Marie, Wis en Roos) verzorgt het goede verloop van de vergadering.

1. Verslag vorige vergadering
- De spelletjesnamiddag is nu definitief vastgelegd op zaterdag 18 oktober, van 15u tot 19u
- Uitnodiging ouderraad via mail? Alle ouders van de school krijgen de uitnodiging van de ouderraad via het oudste
kind mee met de boekentas.

2. Schoolnieuws
BOUWPLANNEN :
Willy schetst nog eens de volledige historiek van de bouwplannen voor de school. In  2000 werd een dossier (voor
een bedrag van 50.000 euro) ingediend via de reguliere financiering bij het DIGO (is nu AGION of Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs) om de klassen van Savio onder te kunnen brengen in een nieuw gebouw in de
tuin van de school. In 2002 beslist het schoolbestuur dat de rest van het gebouw ook aan dringende vernieuwing
toe is. Via het nieuwe systeem van financiering door de overheid (met private investering) werd een nieuw dossier
ingediend (voor een bedrag van 300.000  euro) bij het DBFM (Design, Build, Finance, Maintain). Een maand geleden
kreeg de school te horen dat het dossier via de reguliere financiering werd goedgekeurd. Het schoolbestuur zoekt
nu verder uit op welke manier dat eerste dossier nu een 'upgrade' kan  krijgen voor een volledige nieuwbouw.
Daarbij heeft de school steun gezocht bij DIKO (Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs), een
onafhankelijke organisatie die scholen begeleidt bij hun bouwproject.

BEZOEK PREVENTIE-ADVISEURS:
Twee preventie-adviseurs hebben het schoolgebouw onderzocht. Hieruit zullen twee rapporten volgen: een asbest -
inventaris en een risico-rapport. Van de asbest-inventaris is nu al duidelijk dat het aanwezige asbest in vaste vorm
is en geen gevaar vormt voor de schoolb evolking. Het risico-rapport volgt nog.

PROGNOSE LEERLINGENAANTAL 2008 -2009:
Kleuterschool: zal tussen 99 en 102 kleuters liggen
Lagere school: 155 kinderen

Wat betekent dit voor de organisatie van de klassen en de lestijden voor de leerkrachten?
 Kleuterschool: 130 lestijden beschikbaar = 5 ambten (5 klassen) en 10 restlestijden (gym)
 Lagere school: 219 lestijden beschikbaar = 9 ambten en 3 restlestijden. Verschillende scenario's worden

onderzocht: Welke klassen opsplitsen? Al dan niet aparte zorgomkaderi ng door juf Linda voorzien? Lestijden
behouden voor ambulante leerkrachten?

De GOK-lestijden zijn nog niet toegekend door het Ministerie. GOK -lestijden worden bepaald door de thuissituatie
van de leerlingen (thuistaal, opleidingsniveau moeder, inkomen, wo onsituatie,...).

OVERGANG 6e LEERJAAR NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS:
De scholengemeenschap bewaakt mee het vrij nieuwe systeem van inschrijven via aanmelding per telefoon op een
bepaalde dag en bepaald uur voor gans Leuven. Twee kinderen zijn niet binnengeraa kt in de school van keuze.

SNEEUWKLASSEN 2008-2009/MAXIMUMFACTUUR MEERDAAGSE UITSTAPPEN:
Het vijfde leerjaar ontvangt binnenkort een brief omtrent de sneeuwklassen van volgend jaar.
Hoogstwaarschijnlijk worden het 9 dagen. Het tijdstip van de sneeuwklass en moet nog worden vastgelegd.



Het schoolbestuur blijft voorstander om zowel de 'openluchtklassen' (tweejaarlijks met 3e en 4e leerjaar) als de
'sneeuwklassen' te behouden. Afhankelijk van de meermiddelen die de school zal ontvangen, wil het schoolbestuu r
hiertoe bijdragen. Het schoolbestuur vraagt om de discussie hieromtrent uit te stellen tot we meer zicht hebben
op de meermiddelen.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 4 JUNI:
De kleuterjuffen buigen zich over de verschillende 'kalenders' (weerkalender, verjaarkalen der,...) die het
tijdsbesef bij kinderen doet groeien. Bedoeling is om die doorheen de kleuterklassen meer op elkaar af te
stemmen, vooral qua vormgeving.

In de lagere school heeft elke leerkracht een jaarplan bijgehouden over 'wiskunde'. Ook hier is het  de bedoeling
om de doorstroming doorheen de verschillende jaren beter op elkaar af te stemmen.

3. Evaluatie schoolfeest
De reacties zijn in het algemeen positief. De leerkrachten zijn blij dat ze het vrij kalm gehad hebben, waardoor ze
zelf meer van het schoolfeest konden genieten. Heel wat ouders en bezoekers vonden het leuk om gewoon een
middag te zitten en te kijken naar de optredens. De spelletjes werden niet gemist. De tekenwedstrijd bleek een
leuke aanvulling op het podiumgedeelte.

De 'werkgroep schoolfeest' komt op 7 juni samen voor een grondige evaluatie en voor de samenstelling van een
draaiboek. Op de ouderraad werden toch al een paar punten naar voor geschoven:
 De werkgroep pleit om volgend jaar het schoolfeest naar het speelplein achter de sch ool te verplaatsen.
 Helpende handen: het waren er veel, maar gelukkig begonnen heel wat ouders spontaan mee te helpen tijdens

drukke momenten en tijdens het opruimen.
  1 kassa was te weinig
 Winst: zal mooi zijn dit jaar. Bieke maakt de definitieve balans o p. Er moeten nog facturen binnenkomen. Op

de ouderraad van september bekijken we welk doel de opbrengst zal hebben (nieuwe meubeltjes,...).
 Oudleerlingenbond (OLB): systeem van herbruikbare bekers gaf heel wat extra afwas; in het verleden werd

gekozen voor kleine flesjes. Er wordt afgesproken dat beide partijen meer contact moeten hebben met elkaar
tijdens de voorbereiding van activiteiten. Zo opteert de ouderraad ervoor om ook iemand van de
Oudleerlingenbond in de werkgroep schoolfeest te hebben tijdens de  voorbereiding.

 Geluid: zal volgend jaar door Xavier helemaal anders aangepakt worden
 Dessertbuffet: er was een enorme keuze (met bijzondere dank aan alle koks), maar het systeem van de

dessertbordjes was onduidelijk
 Vermiste schraagtafels: het belang van 'natellen' wat er komt en gaat aan materiaal is nog maar eens

bewezen. Het stadsmagazijn had twee schraagtafels te weinig meegegeven.

De ouderraad  wil alvast de werkgroep schoolfeest en alle helpende handen hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

4. Verslag werkgroep Brede School
De werkgroep Brede School bestaat uit 6 mama's!
Volgende projecten van Wilsele zijn goedgekeurd door de Stuurgroep van het Stimuleringsfonds van de stad
Leuven:
 Naschools sporten/djembé in de verschillende scholen: omnisport voo r lagere school op maandag (partner is

Sporty vzw), circusinitiatie voor lagere school op donderdag, sport voor 4e, 5e, 6e lj. in de sportschuur met
meester Bram op donderdag (Bleydenberg i.s.m. Hertog Karel), kleuterdans op maandag (Anne), kleuterturnen
op dinsdag (juf Tanja)

 Crea(c)tief met boeken: een bredeschoolproject waarbij de scholen Bleydenberg en Hertog Karel Putkapel
samenwerken met de nieuwe wijkbibliotheek Vierhuizen in Wilsele Putkapel en Jonna. Op basis van 5
geselecteerde boeken kunnen 3 lee rkrachten per school (1 kleuterjuf, 2 leerkrachten lagere school) ervoor
kiezen om in het project mee te draaien (juni 2008).  Die leerkrachten selecteren samen met hun klas een
boek na een bezoek aan bib Vierhuizen (september -oktober 2008).  In november s tarten de creatieve
workshops door Jonna in de school zelf. In mei of juni volgt er een toonmoment in bib Vierhuizen.

 Computerproject voor kansengroepen: partners in dit project zijn Bleydenberg, Hertog Karel Langveld,
Sporty, Link in de Kabel, Riso, wijkb ureau Oud-Centrum. Vanuit het overleg 'vrije tijd en onderwijs' groeide
het idee om een computerproject aan te bieden aan jongeren uit de regio Wilsele -Dorp en de Koksijkewijk.
Het gaat telkens om een groep van maximaal 15 jongeren vanuit het 4e – 5e – 6e leerjaar. Het project staat



open voor iedereen van die leeftijdscategorie, maar allochtone en kansarme jongeren zullen door de scholen,
de buurtwerker en de Riso medewerker extra aangesproken worden om deel te nemen aan het project. De
deelname is gratis, zodat het geen financiële belemmering is voor deze doelgroep. Sporty zal het project
uitvoeren; Link in de Kabel levert technische en pedagogische ondersteuning.

Onze 'werkgroep brede school' zal het komende jaar een groot deel van Katja's werk overneme n. Katja heeft naar
volgend jaar toe zowat alles al voorbereid en vastgelegd, inclusief draaiboekjes. Half juni krijgen de ouders al een
infobrief met het aanbod van volgend jaar. Via een terugstuurstrook zullen ouders hun kinderen kunnen
'voorinschrijven'. De werkgroep verwerkt deze voorinschrijvingen, organiseert de definitieve inschrijvingen in
september, de betalingen (cash), verzorgt de contacten met de lesgevers en sportorganisaties,... Uiteraard zal dit
allemaal in nauwe samenspraak gebeuren met het secretariaat van onze school.

5. Sportdag Oudleerlingenbond 7 juni
Alle leerlingen van de lagere school kunnen hieraan deelnemen. Meester Bram is daar weken op voorhand mee
bezig. De brief is rijkelijk laat verdeeld.  Ann doet de aankopen voor de caterin g (broodjes, hot-dogs, ijsjes).

6. Koffiemoment 1 september
De ouders worden al een aantal jaren getrakteerd op koffie, thee en cake of koekjes.
Helpende handen:  Christine, Wim, Bart of Annemie
Christine hangt nog een oproepje uit aan de schoolpoorten.

7. Maximumfactuur
zie 'schoolnieuws'

8. Varia
 Bieke stopt met de boekhouding (rekeningen beheren, rekeningen betalen, kasbeheer, investeringen

opvolgen,...). Op het schoolfeest hebben we reeds bij Linda (mama van Purna & Thamara) gepolst of zij
hiervoor interesse heeft. We zullen haar de vraag nog eens officieel stellen. Bieke wil uiterlijk na de eerste
ouderraad in september de overdracht doen van haar taak. Andere kandidaten mogen zich uiteraard melden
bij Bieke.

 Schoolraad: bestaat uit leerkrachten, o uders, verenigingsleven dorp. De schoolraad is al een tijd niet
samengekomen. De voorzitster (juf Caroline) is reeds lang ziek. Willy zorgt dat er nog in juni een schoolraad
plaatsvind.

 Willy stelt voor om alvast met de school, de ouderraad, de Oudleerlin genbond een kalender van activiteiten op
te maken voor het komende jaar. De afgelopen weken vielen grote activiteiten als 'Wilsele Bruist',
'Schoolfeest', 'Sportdag OLB' te dicht op elkaar. Met de ouderraad maken we alvast een eerste lijstje op
(alles in cursief zijn slechts voorstellen):
1 september:  koffiemoment
(klusweekend)
18 oktober: gezelschapsspellennamiddag
6 december: Sinterklaas
(wafelverkoop)
Kersthappening
Januari: spaghetti-avond sneeuwklassen
Februari: fuif OLB
(eetfestijn – kinderfuif)
Video-avond sneeuwklassen
Juni: schoolfeest
Juni: sportdag OLB

Volgende ouderraad: maandag 15 september, om 20u15

Verslag: Christine (mama Igor en Joris)


