
Verslag ouderraad 12 januari 2009 
 

Aanwezig: Sandra Hellings, Hilde De Beuckeleer, Bart Pinxten (voorzitter van dienst), Christine Beernaerts, Els 

Deconinck, Wim Schuerman, Bieke Defort, Willy Godts, Ann Meeuws, Leen Vanbekbergen, Martine Maloens 

(verslag)  

 

Verontschuldigd: Marleen Geysen, Anneleen Convents, Ann Maertens  
 

0. Aanvullingen of wijziging agenda 
Geen 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag goedgekeurd 

 

2. Schoolnieuws  
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: 

Op 14 januari 2009 is er een pedagogische studiedag met als thema muzisch taalgebruik. 5 leerplannen worden 

onder begeleiding in 1 leerlijn gegoten. 

 

DOORLICHTING VAN ONZE SCHOOL: 

Op 26 of 29 januari is een “snelle” doorlichting van de school voorzien.  Op basis van deze snelle bezoeken zullen 

enkele scholen worden uitgekozen voor een diepere doorlichting op specifieke thema’s. 

 

KLUSDAG: 

In de kerstvakantie is er een kleine klusdag doorgegaan.  In Savio zijn prikborden opgehangen en de deuren van de 

toiletten verhoogd, in Bleydenberg zijn de deuren van de refter geschilderd. 

Er komt nog een nieuwe klusdag op 24 januari.  Willy zorgt voor briefjes via de boekentassen. 

 

SNEEUWKLASSEN: 

Het 6de leerjaar is terug van de sneeuwklassen.  Het was opnieuw een succes.  2 leerlingen zijn wel ziek geweest en 

1 leerling heeft zich gekwetst waardoor skieën niet meer mogelijk was. 

 

BEVALLINGEN bij de leerkrachten: 

Juf Lieve is bevallen van een zoon SIEBE 

 

UITBREIDING ZONE 30: 

Er is een positief antwoord gekomen op de vraag van Willy om de zone 30 aan Bleydenberg uit te breiden en om de 

paal met de octopus bij Savio te verplaatsen van voor de school naar de hoek van de straat. 

 

De zone 30 aan Bleydenberg wordt uitgebreid tot onderaan de Albert Wouterstraat.  Op het ogenblik dat dit 

ingaat (datum nog niet gekend) zou er vanuit de school een verkeersarme week worden georganiseerd (deelname 

aan bobby-project van de stad).  Ook de ouderraad wil hieraan wat meer ruchtbaarheid geven.  Volgende 

vergadering wordt besproken hoe dit concreet aan te pakken. 

 

3. Verslag schoolraad 
VERKEERSVEILIGHEID: 

Naar aanleiding van opmerkingen over het fietsgedrag en de daarmee gepaard gaande veiligheid van de leerlingen 

die met de fietsrij van Savio naar Bleydenberg fietsen is er een aanvraag gedaan voor politiecontrole.   

De politie is langs geweest en heeft hiervan een terugkoppeling gegeven in de klassen.  De school zal in de 

toekomst nog werken rond verkeersveiligheid (zie ook punt hierboven). 

 



FINANCIERINGSPLAN OPENLUCHTKLASSEN & SKIKLASSEN 

Het schoolbestuur heeft belist dat de skiklassen blijven bestaan.  De ouders zullen enkel het maximumbedrag van 

360€/kind betalen. Het overige bedrag wordt betaald door de opbrengsten van de pasta-avond of door het 

schoolbestuur wanneer de opbrengsten niet voldoende zouden zijn. 

 

De 360€/kind is het maximumbedrag dat mag worden aangerekend voor meerdaagse uitstappen.  De 

openluchtklassen die doorgaan in het 3de of 4de leerjaar vallen hier dus ook onder.  Daarom bestaat de idee om de 

pasta-avond uit te breiden naar 2 dagen (met eventueel inschakeling van ouders van het 3de en 4de ) om zo meer 

opbrengsten te krijgen.  De opbrengst van deze activiteit gaat integraal naar de school. 

 

De schoolraad oppert het idee om de betaling van die 360€ te spreiden over de volledige lagere schoolcarrière van 

een kind.  Elk kind zou dan vanaf het 1ste leerjaar elke maand 6€ betalen/sparen.  Dit zou geen vrijwillig systeem 

zijn maar opgenomen worden in het schoolreglement. 

De ouderraad heeft rond dit idee bezorgdheden geuit, o.a. over wat er met dat geld gebeurt bij verandering van 

school, wat met ouders die nog niet weten of hun kinderen wel mee willen met de skiklassen,… 

De ouderraad heeft daarom gevraagd om dit op de agenda van de schoolraad te plaatsen zodat dit punt opnieuw 

besproken kan worden en we meer toelichting kunnen krijgen. 

 

DRANK OP SCHOOL 

Tijdens de vorige ouderraad is er aangegeven dat we voorstander zijn van het beperken van frisdranken op school.  

De schoolraad staat achter dit idee en stelt daarom voor om vanaf volgend schooljaar enkel nog water en melk aan 

te bieden.  Ook drinkbussen zouden niet meer mogen worden meegebracht om te vermijden dat kinderen op deze 

manier toch frisdranken meebrengen die dan uitlopen in de boekentas. 

Dit voorstel moet nog definitief worden goedgekeurd door het schoolbestuur. 

 

STANDPLAATS OUDERS OP DE SPEELPLAATS 

’S morgens staan er ouders onder het afdak bij het gaan van de bel.  Op deze manier hinderen ze de rij van juf 

Anneleen & Valérie met de allerkleinsten.  De juf kan geen overzicht houden over haar kinderen omdat deze tussen 

de ouders verscholen zitten.  Bedoeling is dat de ouders na het gaan van de bel, voor de zandbak gaan staan.   Er 

wordt nagedacht over een ludieke manier om dit aan de ouders duidelijk te maken maar er worden ook briefjes 

met de ouders meegegeven. 

 

Volgende schoolraad op 12/3/2009 

 

4. Evaluatie voorbije activiteiten 
SPAGHETTIDAG: 

Was een groot succes en bracht +/- 3500€ winst. 

 

SINTERKLAASFEEST: 

De adventskalender was een zeer goed idee.  Een verstrooide zwarte piet bracht de kalender een weekje te vroeg.  

Willy laat weten dat hij in de toekomst deze ideeën beter afstemt om zulke misverstanden te vermijden. 

 

KERSTHAPPENING: 

De kersthappening werd door iedereen geäpprecieerd, alles was ok, heel tof.  Ook een pluim voor het 

leerkrachtenteam voor de prachtige versiering! 

 

5. Brede School-werking: stand van zaken 

De activiteiten voor het 2de trimester zijn opnieuw van start gegaan.  Het boekje voor juf Annie (met alle 

praktische gegevens en namenlijsten van ingeschreven kinderen per dag) ligt nog op het secretariaat en moet zo 

snel mogelijk aan Annie worden bezorgd. 

 

Er zullen tijdens de schoolvakanties opnieuw Sporty-kampjes worden georganiseerd op school.  Voor de 

paasvakantie is dat in de 1ste week, voor de grote vakantie zijn dat de 2 eerste weken van augustus.  De brochure 

met de thema’s zal nog voor de inschrijvingsdag van Sporty aan de ouders worden bezorgd zodat ouders die hun 

kind willen inschrijven bij Sporty tijdig weten welke mogelijkheden er zijn in onze eigen school. 

Gezien de activiteiten voor de kleuters maar een halve dag duren, is er vraag naar opvang in de namiddag.  De 

brede schoolwerkgroep heeft dit doorgegeven aan Sporty en zij zullen dit bekijken.  Dit zal echter niet meer 



mogelijk zijn voor de krokus- , paas-, en grote vakantie.  

 

De ouderraad bedankt de organiserende ouders die de brede schoolwerking mogelijk maken. 

 

6. Volgende activiteiten 

OVERLOPEN EN AANVULLEN KALENDER: 

 

SCHOOLFUIF (6 maart): 

Er is nog geen vergadering geweest voor de organisatie van dit jaar.  De evaluatie van vorig jaar was ok maar 

minder eten voorzien. 

 

SCHOOLFEEST (7 juni): 

Er is een werkgroep opgericht om dit te organiseren.  De stoelen, tafels en een podium dat kan worden gezet op 

het grasveld, zijn besteld. 

Voorafgaand aan het schoolfeest zou er een barbecue worden georganiseerd. 

 

Andere activiteiten: 

9 mei: Wilsele Bruist (werkgroep WD3012) 

17 mei: Plechtige Communie 

21 mei: Eerste Communie 

29 juni: afscheid 6de leerjaar 

30 juni: halve schooldag 

 

 

7. Brainstorm: waar willen we naartoe met de ouderraad? 

Op basis van de statuten van de ouderraad, is er nagedacht over de invulling van de bevoegdheden van de 

ouderraad.  3 grote thema’s kwamen aan bod: 

o De ouderraad moet de spreekbuis zijn van de ouders naar directie, leerkrachten en inrichtende macht (en 

omgekeerd) om zo een constructieve samenwerking tussen ouders en directie/leerkrachten te 

ondersteunen: wat betekent dit en hoe pakken we dit aan? 

o Evaluatie bestaande activiteiten + brainstorm nieuwe mogelijkheden 

o De ouderraad moet de inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder 

andere door de schoolraad te adviseren: wat betekent dit en hoe pakken we dit aan? 

 

Een uitgebreid verslag van deze denkoefening kan in bijlage worden gevonden. 

 

Op basis van deze oefening stellen we vast dat de huidige werking van de ouderraad misschien wat moet aangepast 

worden om de bevindingen uit deze brainstorm in de praktijk te realiseren.   

Bart, Sandra en Martine stellen voor om voor volgende vergadering een voorstel hierrond uit te werken.                 

 

Als conclusie gaf Willy mee dat hij het constructieve karakter van de oefening apprecieert. 

 

8. 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 

• Verslag vergadering schoolraad 

• Evaluatie voorbije activiteiten 

• Brede School-werking: stand van zaken 

• Volgende activiteiten: schoolfuif, schoolfeest 

• Uitwerken voorstel verkeersveiligheid 

• Bespreking suggesties geformuleerd n.a.v. de bevindingen uit de brainstorm “waar willen we met ouderraad 

naar toe”  

• Financiering skiklassen 

 

 



DE OUDERRAAD KOMT DIT JAAR SAMEN OP: 

 

maandag 16 maart 

maandag 18 mei 

maandag 22 juni 
 

 

 

ouderraad.bleydenberg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


