
Verslag ouderraad 3 november 2008 
 
Aanwezig: Sandra Hellings (voorzitster van dienst), Hilde Debeuckeleer, Bart Pinxten, Marleen Geysen, Martine 
Maloens, Johan Helon, Lieve Buyens, Inge Guelinckx, Willy Godts, Christine Beernaerts (verslag)  
 
Er waren twee nieuwe ouders op de vergadering: Johan Helon en Martine Maloens. Martine wordt ook formeel lid 
van de ouderraad. 
 
Verontschuldigd: Wim Schuerman, Ann Maertens, Bieke Defort, Anneleen Convents 
 
1. Aanvullingen of wijziging agenda 
Geen 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• De spaghettigdag is ten voordele van de sneeuwklassen en niet van de openluchtklassen (dit keer bosklassen) 

voor het 3de en 4de leerjaar. Maar ook de sneeuwklassen vallen onder de noemer 'openluchtklassen', vandaar 
de verwarring bij Christine en de fout in het vorige verslag. Het zijn dus de ouders en de leerlingen van het 
6de leerjaar die de spaghettigdag organiseren. 

• In de kalender stonden verder nog twee fouten: het afscheid van het 6de leerjaar valt op 29 juni (en niet op 
29 mei) en de laatste halve schooldag valt op 30 juni (en niet op 30 mei). 

Die fouten worden ook aangepast in het verslag op de website van de school. 
 
3. Schoolnieuws  
VERVANGINGEN: 
• Juf Ann (zorgcoördinator) is nog steeds buiten strijd door een dubbele hernia.  
• Juf Linda  is terug, gelukkig, want nu is ook juf Brigitte reeds een aantal weken ziek. 
• Juf Anneleen is terug uit zwangerschapsverlof 
• Juf Inge is ook terug uit ziekteverlof 
• Juf Leen heeft een paar weken geleden een zware val gemaakt met de fiets -op weg naar school- en heeft 

ondermeer een zware hersenschudding en een kaakbreuk. Zij zal zeker nog een tijdje afwezig zijn. 
• Juf Annelies gaat vanaf 10 november in zwangerschapsverlof. Zij wordt op het secretariaat en in de 

kleuterklassen vervangen door verschillende personen.  
• Juf Lieve gaat in december in zwangerschapsverlof. 
 
KALENDER: 
Normaalgezien maken juf Ann en Peter Deckers (papa van Hanne, Lien & Wout) die kalender. Maar juf Ann is 
langdurig afwezig en Peter bouwt volop aan zijn huis. Juf Sarah en Willy hebben het dit jaar overgenomen. De 
komende week gaat de kalender mee met de boekentassen. 
 
VERBOUWINGEN: 
Momenteel werken de school en een team van architecten aan een planning en een kostenraming. Dat voorstel moet 
binnengestuurd worden bij de bevoegde instellingen. Het schoolbestuur zal zeker alle ouders van de school op de 
hoogte brengen (vermoedelijk via een infoavond) als de definitieve planning en timing op punt staan. 
 
Wat wel zeker is, is dat de klascontainers dit schooljaar klaargemaakt worden om in gebruik te nemen. Er staan 
zowel containers in de tuin van de parochie als in Savio. Mogelijk komen er nog containers bij. Het schoolbestuur 
zal via een brief aan de ouders helpers zoeken om mee de klascontainers in orde te brengen. 
 
4. Evaluatie voorbije activiteiten 
SPORTDAG OUDLEERLINGENBOND: 
De Oudleerlingenbond organiseert reeds jaren een sportdag voor de leerlingen van de lagere school. In het 
verleden werden leerlingen gevraagd om op een bepaald uur te komen meesporten. Sinds een aantal jaren sporten 



de leerlingen een ganse namiddag van 13u tot 18u.  Dit jaar was de sportdag aan het begin van het schooljaar 
gezet, omwille van het teveel aan activiteiten in de lente. De sportdag was succesvol, het was goed weer en er was 
veel volk. Het aanbod van eten en drank mag volgens sommige ouders wat meer gezonde zaken bevatten; anderzijds 
is het voor veel kinderen op zo'n dag ook feest als ze een hotdog krijgen en een frisdrank. 
 
GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG: 
Het 6de leerjaar maakte een heel aantal leuke affiches omtrent de spelnamiddag. De leraars van de lagere school 
zijn zelf vragende partij om geregeld mee activiteiten voor te bereiden met hun klas (bv. uitnodiging maken, 
affiches ontwerpen,...). Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit ruim op voorhand gevraagd wordt.  
In de loop van de namiddag kwamen 56 kinderen met hun ouders spelletjes spelen. Er waren 4 begeleiders van het 
'Gezelschapsspellenforum', die heel actief uitleg gaven bij de gezelschapsspellen en ook meespeelden met de 
kinderen en ouders. Het was alweer een succesvolle namiddag met heel veel helpende handen.  
 
5. Brede School-werking: stand van zaken 
De naschoolse activiteiten van Brede School lopen goed. De wachtlijsten voor de activiteiten zijn zo goed als 
weggewerkt, grotendeels door het invoeren van een extra activiteit voor de kleuters op donderdag. De werkgroep 
komt op donderdag 13 november samen om de werking van het tweede trimester te plannen. In de loop van 
november krijgen alle ouders alvast een nieuwsbrief met informatie over de activiteiten in het tweede trimester. 
Op dinsdag 2 december organiseert de werkgroep een inschrijvingsdag, tussen 15u30 en 18u. Meer details worden 
in de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
Ondertussen zijn ook de computerlessen gestart. Vanuit de school werden bepaalde kinderen gestimuleerd om 
hieraan mee te doen. De kinderen, die zich in juni reeds opgaven, kunnen ook allemaal meedoen. Willy zal eens een 
les meevolgen. 
 
De lessen 'theaterprikkels' van Spoor 6 hebben minder succes (een 8-tal meisjes). In juni hadden nochtans heel 
wat meisjes van de school interesse getoond.  
 
Voor de themakampjes in de herfstvakantie was er wel weinig interesse vanuit onze school.  Na de krokusvakantie 
evalueren we met Sporty of er in de toekomst nog kampjes komen in korte vakantieperiodes. Met Sporty werd nu 
al afgesproken dat we voor de kampjes in de krokusvakantie een extra folder zullen verspreiden en dit vlak voor 
de kerstvakantie. 
 
6. Volgende activiteiten 
OVERLOPEN EN AANVULLEN KALENDER: 
Elke activiteit vermeldt ineens de verantwoordelijke (ouder, lid ouderraad of schoolteam) 
15 november: spaghettidag ten voordele van de sneeuwklassen (school, ouders 6de leerjaar) 
5 december: Sinterklaas (Marleen Geysen en Sandra Hellings zullen de Sint alvast helpen) 
17 december: kersthappening (schoolteam) 
6 maart: schoolfuif (Linda Kennis,...?) 
9 mei: Wilsele Bruist (werkgroep WD3012) 
17 mei: Plechtige Communie 
21 mei: Eerste Communie 
7 juni: Schoolfeest (Linda Kennis en Kris Verbruggen) 
29 juni: afscheid 6de leerjaar 
30 juni: halve schooldag 
 
SPAGHETTIDAG 15 NOVEMBER: 
De leerlingen en de ouders van het 6de leerjaar organiseren dit eetfestijn ten voordele van de sneeuwklassen. De 
Oudleerlingenbond verzorgt de tap. 
 
SINTERKLAAS (komt op 5 september naar de school): 
Marleen en Sandra helpen mee het feest van Sinterklaas voor te bereiden. Wat dit allemaal inhoudt kunnen we 
hier in het verslag helaas niet verklappen.  
 
KERSTHAPPENING (op 17 december): 
Het schoolteam organiseert dit en iedereen is van harte welkom op deze gezellige avond. 
 



7. Kasbeheer 
De overdracht van het kasbeheer van Bieke naar Bart is geslaagd. Dit hield heel wat bijeenkomsten, papierwerk en 
handtekeningen in. Bart Pinxten, Ann Maertens en Bieke Defort zijn nu de drie actieve vertegenwoordigers van de 
ouderraad, die de rekeningen beheren. Ann en Bieke hebben Bart volmacht verleend, zodat hij alleen handelingen 
(betalingen, afhalen geld,...) kan uitvoeren. 
 
8. Adressenbestand 
Hilde heeft de adressenbestanden van Bieke doorgekregen. De oproep naar ouders heeft heel wat nieuwe ouders 
opgeleverd, die het verslag wensen te ontvangen. De werkgroep Brede School heeft er een ouder bijgekregen 
(Mieke, mama van Lieselot en Kaat). Linda (mama van Purna en Thamara) is momenteel de enige die zich opgegeven 
heeft voor de schoolfuif. De werkgroep schoolfeest bestaat ongeveer uit dezelfde ouders als vorig jaar.  
 
Hilde heeft de ouderraad een eigen e-mailadres gegeven: ouderraad.bleydenberg@gmail.com  
Vanuit dit adres zal ze de verslagen en andere berichten versturen. Dit adres zal ook op de website van de school 
komen. Ouders kunnen bv. naar dit adres een vraag, gericht naar de ouderraad, sturen. Hilde denkt wel nog goed na   
over het tekstje dat ze bij dit nieuwe e-mailadres zal plaatsen. Het is zeker niet de bedoeling dat Hilde alle 
vragen beantwoord; die komen mee naar de ouderraad. 
 
9. Vragen vanuit de ouders + varia 
BEGELEIDING FIETSRIJ VANUIT SAVIO: 
Willy heeft op 8 oktober samengezeten met het hoofd van de preventiedienst (Marleen Evers) en met de politie 
van de stad Leuven. De (verkeers)politie komt de komende dagen alvast op bezoek in de klassen van Savio en zal 
daarnaast ook geregeld toezicht komen houden aan het kapelleke. De school gaat meedoen aan een 'bobby-project' 
omtrent duurzaam en veilig naar school. In mei is er een projectweek rond dit thema. De klassen van Savio gaan 
ook af en toe op uitstap met de fiets. Zo is het 4de leerjaar naar het verkeerspark gefietst in het Provinciaal 
Domein van Kessel-Lo, uiteraard onder extra begeleiding van enkele ouders. Willy gaat binnenkort ook naar een 
vergadering over 'duurzaam naar school'. En de vraag om een eventuele uitbreiding te krijgen van de zone 30 in 
ons dorp, neemt Willy mee naar de overlegmomenten met de dienst preventie en veiligheid van de stad. 
 
Naar aanleiding van een artikel over onze stadswachten in de wijkkrant, heeft Sandra contact opgenomen met de 
verantwoordelijke dienst voor de stadswachten. In de wijkkrant staat vermeld dat de stadswachten ook instaan 
voor het overzetten van kinderen. De vraag om ook aan onze school toezicht te krijgen van een stadswacht heeft 
momenteel enkel een negatief antwoord opgeleverd. 
 
MAXIMUMFACTUUR: 
Het aantal uitstappen in onze school is niet verminderd door de maximumfactuur. Wel wordt er meer gekozen voor 
het openbaar vervoer of voor de fiets om naar bepaalde activiteiten te gaan. Het aantal zwemlessen is wel 
teruggebracht van 20 naar 15 keer. 
Het schoolbestuur opteert om de openluchtklassen voor het 3de en 4de leerjaar én de sneeuwklassen te behouden.  
Door middel van activiteiten als een spaghettidag en eventuele financiële bijdragen vanuit het schoolbestuur 
blijven de bedragen voor die meerdaagse uitstappen binnen de grenzen van de maximumfactuur. 
Sandra heeft in het kader van de meerdaagse uitstappen folders mee voor de school omtrent 'milieuklassen', die 
vanuit het provinciebestuur gesubsidieerd worden. 
 
DRANKAANBOD – OPTIE OM FRISDRANKEN WEG TE LATEN? 
Vanuit het 4de leerjaar werd reeds het intiatief genomen (met de goedkeuring van de ouders en de kinderen) om 
minder frisdranken te drinken tijdens de schooldagen. Het idee om de frisdranken op school helemaal weg te laten 
en bv. meer drankfonteinen te installeren, werd reeds besproken op de personeelsvergadering. Dan zou er enkel 
nog water en melk kunnen gedronken worden. De ouderraad vindt dit een goed idee, maar vraagt wel dat de leraars 
dan mee bewaken of de kinderen wel voldoende blijven drinken. Vanuit de leraars komt er de bemerking dat er dan 
ook geen drinkbussen met frisdrank meegenomen mogen worden. Dit zou dan in het schoolreglement komen. De 
ouderraad vindt ook dat de school zelf moet beslissen of ze al dan niet frisdranken blijven aanbieden tijdens de 
opvang. Dit punt komt ook op de schoolraad. De definitieve beslissing ligt bij het schoolbestuur. 
 
WAAR WILLEN WE NAARTOE MET DE OUDERRAAD? 
Er komen vragen van ouders zoals: “Komt er nog een kaas-en wijnavond?”. Nu zitten we ook met de vraag of we  
activiteiten zoals de 'gezelschapsspellennamiddag' volgend jaar herhalen of we ervoor kiezen om eens andere 
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activiteiten te plannen? Daarnaast zijn er heel wat 'schoolzaken' waar de ouderraad mee over wil nadenken. Dan 
zijn er ook steeds heel wat vragen van ouders over het reilen en zeilen van de school. Dit soort vragen vormen 
ondermeer de basis van een soort 'brainstorm' die we volgende vergadering zullen houden. Bedoeling is om 
volgende vergadering punten als schoolnieuws, evaluatie en planning activiteiten, heel kort te houden, zodat er veel 
tijd overblijft voor een brainstorm en discussie. Martine, Sandra en Bart zullen die brainstorm voorbereiden en 
misschien ook wel in een soort spel gieten. 
 
10. Agenda en datum volgende vergadering 
De agenda van volgende vergadering zal er dan ongeveer als volgt uitzien: 
 
• Aanvullingen of wijziging agenda 
• Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• Schoolnieuws 
• Evaluatie voorbije activiteiten: spaghettidag, Sinterklaas, kersthappening 
• Brede School-werking: stand van zaken 
• Volgende activiteiten: schoolfuif, schoolfeest 
• Brainstorm: waar willen met de ouderraad naar toe? 
 
 

DE OUDERRAAD KOMT DIT JAAR SAMEN OP: 
 

maandag 12 januari 
maandag 16 maart 
maandag 18 mei 
maandag 22 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


