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1. Aanvullingen of wijziging agenda 
geen 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• Bouwplannen: Gerrit (architect en ouder) heeft doorgegeven dat de vermelde bedragen veel hoger liggen dan 

werd vermeld in het verslag. Willy houdt de ouderraad alleszins verder op de hoogte . 
• Schoolfeest: Hilde geeft aan dat er eigenlijk te weinig helpers waren om het feest vlot te laten verlopen. 

Gelukkig zijn heel wat ouders spontaan beginnen meehelpen. 
 
3. Schoolnieuws  
LEERLINGENAANTAL 2008-2009: 
Kleuterschool: er is een grote aangroei van kleuters (is positief voor extra lestijden)  
Lagere school: leerlingenaantal blijft ongeveer gelijk 
 
VERVANGINGEN: 
• Juf Ann (zorgcoördinator) is zeker 3 maanden buiten strijd door een dubbele hernia. Juf Sarah (4e leerjaar) 

en juf Katrien (opvolging scholengemeenschap) volgen tijdelijk de 'beleidsaspecten' op zoals bv. aanvragen 
studiebeurzen en juf Melissa (staat in verschillende kleuterklassen) volgt de 'zorg in de klassen' op. 

• Juf Linda  heeft een paar uur voor de bijeenkomst van de ouderraad een dubbele polsbreuk opgelopen (door 
een val in de school). Willy moet de vervanging nog regelen. 

 
DE ZES ACTIEPUNTEN VAN DIT SCHOOLJAAR: 
De ganse school werkt momenteel rond het eerste actiepunt 'ik doe niemand pijn' 
 
4. Evaluatie voorbije activiteiten 
KOFFIEMOMENT 1 SEPTEMBER: 
Zowel in Bleydenberg als in Savio was het koffiemoment zeer geslaagd. Nogmaals bedankt aan Anneleen (mama van 
Jonathan, Lieselot en Matthias) voor het bakken van die lekkere cakes.  
 
INFOAVONDEN: 
Er wordt voorgesteld om volgend jaar de werkkracht voor het koffiemoment en de infoavonden te bundelen. Die 
twee activiteiten liggen zo dicht bij elkaar dat de inkopen en het verdelen van de taken best door dezelfde ouders 
kan gebeuren. Voor de infoavonden moeten we wel meer fruitsap voorzien.  
 
5. Brede School-werking: stand van zaken 
De organisatie van alle naschoolse (sport)activiteiten is dit schooljaar in handen van een 'werkgroep brede school', 
die momenteel bestaat uit 6 mama's. Katja verzorgde vorig jaar de coördinatie en praktische organisatie vanuit de  
stad, dienst onderwijs. Katja werkt nu elders en de nieuwe aan te werven coördinator zal alle scholen die subsidies 
kregen voor brede school-activiteiten begeleiden. De afgelopen weken hebben de mama's hard gewerkt om de 
inschrijvingen voor het eerste trimester geregeld te krijgen. Een overzicht: 
• Kleuterdans (op maandag met juf Anne), kleuterturnen (op dinsdag met juf Tanja), kleuterbeweging (op 

donderdag met juf Melissa en na de herfstvakantie met juf Anneleen) zitten vol. Kleuterbeweging op 
donderdag is er extra bijgekomen om de grote wachtlijst te kunnen wegwerken. De groepen worden wel 
bewust klein gehouden (16 à 17 kleuters). Meer dan de helft van de kleuters in onze school nemen deel. 

• Omnisport op maandag (1ste t/m 4de leerjaar): wordt door Sporty gegeven; 20 kinderen kunnen deelnemen; de 
reservelijst is zo goed als weggewerkt doordat sommige ouders toch beslisten om hun kind niet definitief in te 



schrijven 
• Djembé op dinsdag: leraar Luc Tureluren start het eerste trimester met een groep 'beginners'; de kinderen 

die vorig jaar deelnamen starten in het tweede trimester bij de 'gevorderden', waarbij de beginnersgroep 
eventueel kan aansluiten.  Er zal ook een toonmoment zijn. 

• Circusinitiatie op donderdag (gegeven door Sporty): de groep geïnteresseerden werd opgesplitst in twee 
groepen die elk 8 lessen krijgen; alles zit vol voor het eerste trimester 

• Theaterprikkels: 9 meisjes van onze school hebben zich opgegeven voor dit project van toneelschool Spoor 6, 
Riso Vlaams-Brabant en het wijkbureau. Er komt een toonmoment in het wijkbureau 

• Crea(c)tief met boeken: een brede school-project waarbij Jonna klassen begeleidt rond een uitgekozen boek. 
In onze school zal hierrond gewerkt worden met de 5-jarigen, het 4de en 6de leerjaar. Een toonmoment volgt 
in bibliotheek Vierhuizen in Wilsele Putkapel (i.s.m. de andere scholen van dit project) 

• Boekenkoffers: dit jaar zorgt de hoofdbibliotheek voor het aanvullen en verhuizen van de boekenkoffers in de 
opvang. Om de 8 weken verhuist de koffer naar een andere school. 

 
6. Volgende activiteiten 
OVERLOPEN EN AANVULLEN KALENDER: 
Elke activiteit vermeldt ineens de verantwoordelijke (ouder, lid ouderraad of schoolteam) 
27 september: sportdag Oudleerlingenbond (OLB)(Hilde De Beuckeleer en Kris Verbruggen) 
11 oktober: klusnamiddag (Willy Godts en Kris Verbruggen) 
18 oktober: gezelschapsspellennamiddag (Christine Beernaerts) 
15 november: spaghettidag ten voordele van de openluchtklassen (school, ouders 3de en 4de leerjaar) 
Feest van Sinterklaas (Marleen Geysen en Sandra Hellings zullen de Sint alvast helpen) 
17 december: Kersthappening (schoolteam) 
6 maart: schoolfuif (verantwoordelijke?) 
9 mei: Wilsele Bruist 
17 mei: Plechtige Communie 
21 mei: Eerste Communie 
7 juni: Schoolfeest (Linda Kennis en Kris Verbruggen) 
29 mei: afscheid 6de leerjaar 
30 mei: halve schooldag 
 
SPORTDAG OUDLEERLINGENBOND op 27 september: 
Alle leerlingen van de lagere school zijn opgeroepen om van 13u tot 18u deel te nemen aan allerlei sporttakken en 
een veldloop. Leden van de OLB zullen het opnemen tegen leden van de ouderraad en andere ouders. De OLB zorgt 
voor de drank; de ouderraad zorgt voor een warme hap. We rekenen op spontane hulp van aanwezigen. 
 
GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG op 18 oktober: 
Via een brief aan alle ouders worden ouders gezocht die in de 'werkgroep spelnamiddag' willen stappen. Zie ook 
punt 9 van dit verslag. 
 
7. Opbrengst schoolfeest – aankoop banken, stoelen,...? 
De afgelopen jaren vloeiden de inkomsten van de ouderraad (uit wafelverkoop, opbrengsten schoolfeest,...) vooral 
naar de aankoop van nieuw klasmeubilair.  Daarnaast komt de ouderraad geregeld tussen in o.a. de vervoerskosten 
van de openluchtklassen. De vergadering beslist -na enige discussie over de besteding van het geld van de 
ouderraad- om dit jaar volgende aankopen te betalen: banken en stoelen voor klassen in Savio en tafels voor de 
refter van Savio. 
 
8. Overdracht taken: adressenbestand en kasbeheer 
Adressenbestand: Hilde De Beuckeleer (mama van Karel, Sofie en Janne Peeters) 
Kasbeheer: Bart Pinxten (papa van Hanne Pinxten) 
 
9. Varia 
VERSPREIDING EERSTE VERSLAG + OPROEPBRIEF VANUIT DE OUDERRAAD: 
Het eerste verslag van de ouderraad wordt altijd aan alle ouders van de school gegeven. Hieraan koppelen we een 
oproep om mee te werken aan de ouderraad en/of deel te nemen aan werkgroepjes.  Wim stelt de brief op. 
 
FIETSERS SAVIO: 
Fietsende leerlingen vanuit Savio gaan ofwel te voet mee in een rij naar de opvang in Bleydenberg ofwel worden de 



kinderen door een meester of juf overgezet naar de Kapellelaan toe en gaan ze alleen verder naar huis. In de 
Kapellelaan en aan het kruispunt met de Albert Woutersstraat ging het de afgelopen twee weken flink mis. Er 
werd roekeloos gereden; de groep stak elkaar aan.  Willy geeft aan dat dit zal besproken worden op de 
personeelsvergadering. De ouderraad bespreekt verschillende mogelijkheden om dit probleem aan te pakken, 
waaronder bv. het betrekken van de wijkagent, beurtrol bij ouders voor toezicht op enkele plaatsen,... 
 
VACATURE SCHOOLRAAD: 
De schoolraad is de opvolger van de participatieraad. Deze raad komt 3 keer per jaar samen en bestaat uit 
leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers vanuit de lokale gemeenschap (bv. scoutsleiding). De schoolraad heeft 
enkel een adviserende bevoegdheid over schoolaangelegenheden zoals het schoolreglement, organisatie van een 
busdienst,... Vanuit de ouderraad kunnen punten voorgelegd worden aan de schoolraad en omgekeerd. De 
schoolraad komt dit jaar samen op 13 november, 12 maart en 9 juni. Anneleen Convents (mama van Jonathan, 
Lieselot en Matthias) stelt zich kandidaat. 
 
Willy vermeldt ook dat er werk wordt gemaakt van een scholenraad op niveau van de scholengemeenschap. 
 
10. Agenda en datum volgende vergadering 
We spreken af dat de agenda vanaf nu met vaste items zal werken die op het einde van elke vergadering min of 
meer ingevuld worden. De agenda van volgende vergadering zal er ongeveer als volgt uitzien: 
• Aanvullingen of wijziging agenda 
• Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• Schoolnieuws 
• Evaluatie voorbije activiteiten: sportdag OLB, klusnamiddag en gezelschapsspellennamiddag 
• Brede School-werking: stand van zaken 
• Volgende activiteiten: spaghettidag, feest van de Sint, kersthappening,... waarbij we ook de reacties op onze 

oproep aan de ouders bekijken 
• Varia: 

- stand van zaken adressenbestand en kasbeheer 
- wat is er gebeurd met het verzamelde geld van de theatervoorstelling? 
- fruit op school: ouders die schillen, biofruit,... 
- waar kunnen ouders het best staan op de speelplaats? 

 
 

DE OUDERRAAD KOMT DIT JAAR SAMEN OP: 
maandag 3 november 
maandag 12 januari 
maandag 16 maart 
maandag 18 mei 
maandag 22 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


