
Verslag ouderraad 16 maart 2009 
 

Aanwezig: Hilde De Beuckeleer, Marleen Geysen, juf Inge Guelinckx, Willy Godts, Sandra Hellings, juf Sarah 

Versmessen, Martine Maloens, Bieke Defort, Wim Schuerman, Els Deconinck, Bart Leys, Christine Beernaerts 

(verslag) 

  

Verontschuldigd: Anneleen Convents, Ann Maertens, Bart Pinxten, Reinilde Van Wonterghem 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Punt 3, verslag schoolraad, financieringsplan openluchtklassen: Het schoolbestuur (en niet de schoolraad) 

oppert het idee om de betaling van die 360 euro te spreiden over de volledige lagere schoolcarrière van een 

kind. 

• Voorstel om van 'sneeuwklassen' te spreken en niet van 'skiklassen', gezien het ruimere karakter van de reis. 

 

 

2. Schoolnieuws  

DOORLICHTING VAN ONZE SCHOOL: 

De eerste doorlichtingsdag van de inspectie is achter de rug. Het ging om een eerste vlugge inspectie. Naast een 

uitgebreid gesprek met Willy en een aantal leerkrachten volgde een rondgang in de school. Het inspectieteam was 

gechoqueerd door de afgeleefde toestand van de school. Willy heeft toelichting gegeven over het jarenlange 

aanslepen van het bouwdossier. De inspectie bezocht ook alle klassen van de school.  Het inspectiedossier zal twee 

aandachtspunten bevatten: één over het gebouw en één over het pedagogisch project. Wat het pedagogische 

betreft gaan ze vooral de 'output' bekijken, de vereiste resultaten gebaseerd op de eindtermen. Op basis van het 

inspectiedossier volgt er direkt na de paasvakantie een grootse inspectieweek. 

 

Bij de doorlichting hoort ook een bevraging van de ouders. Hierbij wordt de medewerking van de ouderraad 

gevraagd, aangezien de verwerking van de resultaten niet door het schoolteam zelf mag gebeuren. Het volgende 

wordt afgesproken: 

• Willy bekijkt de voorgestelde vragenlijst en werkt die indien nodig wat bij.  

• Verspreiding: vrijdag 20 maart 

• Terug op school: week van 23-27 maart 

• Martine Maloens en Hilde De Beuckeleer coördineren de verwerking (excel opmaken, turflijsten verdelen,...) 

 

Plannen nieuwbouw: De school en het team van architecten zal eerstdaags de plannen voor de nieuwbouw indienen 

bij de bevoegde instanties. Willy licht nogmaals toe hoe het bouwdossier geëvolueerd is.  

 

EVALUATIE KLUSDAG: 

Een 5-tal ouders + Willy waren op de klusdag aanwezig. Juf Ann verzorgde de catering. 

In Savio zijn volgende klussen gedaan: dakgoot gerepareerd, wc-deuren geschilderd, boekentaskasten vernist 

In Bleydenberg: de muur in de refter is verder hersteld en geschilderd, de verzorgingstafel en -wand bij juf 

Anneleen is aangepakt. 

 

Vorig jaar verliepen de klusdagen zo succesvol. Dit jaar geraken ze niet van de grond. De data van de klusdagen 

kwamen een aantal geïnteresseerde klussers helemaal niet uit. Maar de vraag is ook of ouders het nog wel zinvol 

vinden om in een school te komen klussen die vandaag of morgen misschien tegen de grond zal gaan. Blijft het feit 

dat instandhoudingswerken ook belangrijk zijn voor het dagelijks functioneren van de school en voor de veiligheid 

van de kinderen. Willy en Kris zullen een werkgroepje oprichten, dat verder bekijkt hoe de instandhoudingswerken 

in de toekomst worden aangepakt. De ouderraad vindt het momenteel echt niet zinvol om ouders te gaan ronselen 

om de klascontainers klaar te maken.  

 

EVALUTATIE SCHOOLFUIF: 

Leuke fuif, leuke lichtshow, goeie dj's, .... volgens de toch wel vele aanwezigen hadden de afwezige (vooral) ouders 



toch maar beter gekomen. De opbrengst zal zo'n 2.200 euro bedragen. 

 

PROJECT TECHNOLOGIE: 

Momenteel loopt er een project rond technologie in alle klassen van de lagere school. Het thema is voertuigen. De 

Katholieke Hogeschool van Leuven heeft het project en de pakketten voor de klassen uitgewerkt. Bedoeling is dat 

het 6de leerjaar een voertuig zal ontwikkelen, bestemd voor een bepaalde windstreek (warmte, koude,... spelen een 

rol). Elk studiejaar bestudeert een onderdeel en levert informatie aan het 6de. Zo bestudeert het 4de leerjaar de 

remtechnieken van allerhande voertuigen. De kinderen reageren alvast enthousiast. 

 

OPVANGPROBLEMEN: 

De school kampt met serieuze opvangproblemen. Het werk dat beide opvangjuffen verrichten houdt meer in dan 

alleen opvang 's morgens en 's avonds. Het gaat ook om de hulp bij het middagmaal en afwas, het opvangen en 

toezicht houden bij de slapertjes,... Naar volgend schooljaar toe moet de opvang in al zijn aspecten herbekeken 

worden, ook financieel. Stekelbees wil enkel een project starten als ze daarvoor een apart gebouw krijgen. Willy 

vraagt om dit punt uitgebreid te bespreken op de volgende ouderraad. 

 

 

3. Verslag schoolraad + vernieuwing mandaten vanaf 1/4/2009 

• Vernieuwing mandaten: Volgens het participatiedecreet werden vier jaar geleden 3 vertegenwoordigers vanuit 

de ouderraad verkozen om in de schoolraad te zetelen. Bieke Defort is voor de volgende 4 jaar geen kandidaat 

meer, Wim Schuerman is wel nog kandidaat. Anneleen Convents zal tegen volgende ouderraad beslissen of ze 

nog kandidaat is. Er is alvast 1 mandaat vrij. Wie formeel lid is van de ouderraad kan zich op de ouderraad van 

18 mei kandidaat stellen. 

• Leerlingenaantal en lestijdenpakket (zie ook document in bijlage): Tegen de volgende schoolraad wordt een 

eerste puzzel verwacht naar volgend jaar toe (aantal klassen in kleuter- en lagere school,...). 

• Zoals gevraagd door de ouderraad werd het schoolbestuur op de schoolraad uitgenodigd om hun aanpak toe te 

lichten omtrent de maximumfacturen voor meerdaagse uitstappen (360 euro tijdens ganse lagere 

schoolcarrière van een kind). De eerdere beslissing van het schoolbestuur, om zowel de openluchtklassen als 

de sneeuwklassen naar de toekomst toe te behouden, is nu veranderd. Het schoolbestuur heeft beslist om niet 

meer bij te passen bij meerdaagse uitstappen. Het kostenplaatje van het nieuwe schoolgebouw speelt hierin 

ook een rol, maar het is vooral de verplichte maximumfactuur die bij deze beslissing een doorslaggevende rol 

speelt. Concreet betekent dit momenteel dat enkel het 5de leerjaar volgend jaar nog op sneeuwklassen zal 

gaan. Die kinderen zijn reeds aan het sparen. De definitieve beslissing hierover valt op het einde van dit 

schooljaar. Het schoolbestuur blijft achter het unieke van een schoolreis als de sneeuwklassen staan. Er 

worden de komende maanden ook alternatieve pistes overwogen. 

De ouderraad gaat hier heel diep op in. Er zijn een aantal vaststellingen en bedenkingen: 

- De beslissing van het schoolbestuur komt wel heel plots; de afgelopen maanden waren er steeds 

geruststellende berichten dat het schoolbestuur voorstander was om beide meerdaagse uitstappen te 

behouden en die ook financieel te steunen. 

- Het feit dat het 3de en 4de leerjaar dit jaar op openluchtklassen gaan, maakt dat er ondanks een 

spaghettifestijn onvoldoende geld van de ouders kan gevraagd worden om de sneeuwklassen voor die kinderen 

te laten doorgaan. Bij het begin van dit schooljaar hebben de ouders van het 3de en 4de leerjaar een 

document ondertekend waarbij toestemming werd gegeven om hun kinderen aan openluchtklassen te laten 

deelnemen. Dit, in de veronderstelling dat hun kinderen in het 6de leerjaar ook nog op sneeuwklassen zouden 

gaan.  

- Bieke zit zowel in de ouderraad als in de schoolraad. Zij heeft het heel moeilijk met de beslissing van de 

schoolraad en stelt dat ouders hierin bedrogen worden. Leg maar eens uit aan de jongste van het gezin dat 

broer en zus wel nog op sneeuwklassen zijn kunnen gaan en hij niet. 

- Sommige ouders kunnen het schoolbestuur enigszins volgen in hun beslissing. De twee meerdaagse uitstappen 

kunnen in principe blijven, maar dan minder duur. 

- Er wordt ook gesuggereerd om met een overgangsperiode te werken. Nu zijn de kinderen van het 4de 

leerjaar in Savio ook al aan het warm lopen om in het 6de op sneeuwklassen te gaan. Maar waar leg je dan weer 

de grenzen bij zo'n overgangsperiode? 

- Dit punt moet uiteraard bij alle aanwezigen wat bezinken. Er wordt benadrukt om dit als lid op een correcte 

manier te communiceren naar andere ouders toe en volgende ouderraad worden de redenen van deze beslissing 

opnieuw besproken. Volgende ouderraad trachten we een advies te formuleren naar de schoolraad en het 

schoolbestuur toe: hoe de ouderraad de organisatie van de meerdaagse uitstappen ziet en heel concreet onze 

mening omtrent de sneeuwklassen.  



• Spaarformule: Het idee van het schoolbestuur om de 360 euro voor de meerdaagse uitstappen in een 

spaarsysteem te steken (6 euro per maand gedurende de ganse lagere schoolcarrière) is nog niet verder 

uitgewerkt. Het schoolbestuur heeft ook nog geen antwoord gegeven op de vragen van de ouderraad hierover: 

wat met kinderen die later instappen of vroeger de school verlaten? 

 

 

4. Brede School-werking: stand van zaken 

PLANNING DERDE TRIMESTER: 

Op vrijdag 20 maart is er opnieuw een inschrijfmoment voor de naschoolse activiteiten van het derde trimester. 

De kleuteractiviteiten blijven hetzelfde: 'kleuterdans op maandag', 'kleuterturnen op dinsdag' en 

'kleuterbeweging op donderdag'. Voor de lagere school is er nu 'omnisport op maandag'(1ste t/m 4de leerjaar), 

'omnisport op donderdag' (1ste t/m 3de leerjaar) en 'naschoolse sport op donderdag' (4de t/m 6de leerjaar). Aan 

de naschoolse sport op donderdag (in de Sportschuur) kunnen ook leerlingen van Hertog Karel Langveld deelnemen.  

 

VOORBEREIDING SUBSIDIEAANVRAAG VOOR SCHOOLJAAR 2009-2010: 

De werkgroep Brede School Wilsele (alle scholen + partners zoals Jonna, Sporty, Spoor 6, wijkbureau) werkt toe 

naar een verlengingsdossier voor volgend jaar. Alle scholen en partners willen voortdoen met de carrousel van 

naschoolse activiteiten. Maar dan kunnen we met de verschillende scholen enkel een verlengingsdossier indienen, 

waardoor we slechts 80% van de subsidies krijgen, die uitbetaald werden in het eerste jaar. De jaren daarna 

zakken de subsidies voor een verlengingsdossier naar 60% en dan 40% en dan 20%. De carrousel een andere 

invulling geven van activiteiten is niet voldoende om als nieuw project te gelden. Elke school bekijkt nu voor 

zichzelf op welke manier en met welke andere scholen ze dit willen invullen. Er komt ook een 'project naschools 

sporten' van de Sportdienst. Hier is nog bitter weinig informatie over. Misschien kunnen we het project brede 

school wel combineren met het project naschools sporten. De subsidieaanvraag voor Brede School moet voor 4 mei 

binnen zijn bij de dienst Onderwijs van de stad Leuven. Onze werkgroep brede school volgt dit met Willy op. 

 

 

5. Volgende activiteiten 

OVERLOPEN EN AANVULLEN KALENDER: 

Elke activiteit vermeldt ineens de verantwoordelijke (ouder, lid ouderraad of schoolteam) 

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 

 

SCHOOLFEEST: 

Thema van het schoolfeest: 'aqua fontana' 

De werkgroep schoolfeest is ondertussen reeds bezig met de voorbereiding van de barbeque en de andere 

catering tijdens het schoolfeest. 

 

 

6. Waar willen we met de ouderraad naar toe? Bespreking suggesties 

De bespreking van dit punt wordt uitgesteld naar volgende vergadering. Dan heeft iedereen de kans gekregen om 

de tekst van Bart Pinxten met de suggesties en de tekst van Christine over het VCOV, door te nemen tegen de 

volgende ouderraad. Tijdens deze ouderraad is er ook tijdsgebrek om dit punt deftig te bespreken. 

 

 

7. Participatie ouderraad aan de verkeersarme week – het bobbyproject 

Die verkeersarme week komt er in mei. Ook ouders zullen aangespoord worden om zich op een duurzame manier 

naar school te verplaatsen. Willy heeft over die projectweek nog vergaderingen met het stadsbestuur. De 

ouderraad wil tijdens die week zeker haar hulp verlenen. Volgende ouders zijn geïnteresseerd om mee te werken: 

Els Deconinck (is meteen ook aanspreekpersoon voor de leraars), Sandra Hellings, Martine Maloens, Hilde De 

Beuckeleer, Christine Beernaerts. 

 

Wim meldt dat er ook vanuit WD 3012 plannen zijn voor een 'wijk voor de fiets-actie' op 30 mei. 

 



8. Agenda en datum volgende vergadering 

De agenda van volgende vergadering zal er ongeveer als volgt uitzien: 

 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Waar willen we met de ouderraad naar toe? Bespreking suggesties vorige ouderraad (zie de eerder verspreide 

documenten) 

• Schoolnieuws: werking leerlingenraad, (evaluatie) verkeersweek, resultaten doorlichting school, hoe gaan we de 

opvang organiseren vanaf volgend schooljaar?,... 

• Schoolraad: vernieuwing mandaten, advies formuleren ivm meerdaagse uitstappen,... 

• Brede School-werking: subsidieaanvraag voor schooljaar 2009-2010 

• Volgende activiteiten: schoolfeest (verslag werkgroep) 

• Vraag van ouders: “Hoe staat de school tegenover leren leren” 

 

 

 

 

DE OUDERRAAD KOMT DIT JAAR NOG SAMEN OP: 

 

maandag 18 mei 

maandag 22 juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Maart 2009 
 
 
Schooljaar 2009-2010 
 

geboortejaar 2007 
(2.5-jarigen) 

2006 
(3-jarigen) 

2005 
(4-jarigen) 

2004 
(5-jarigen) 

aantal ? 30 (+6?) 33 38 
 
 

leerjaar 1ste 2de 

 
3de 

 
4de 

 
5de 

 
6de 

 
aantal 25 25 29 28 29 19 

 
 
Lestijdenpakket kleuterschool 
 
145 lestijden waarvan 4 GOK en 10 gymlestijden 
 
Dus 131 lestijden voor de klassen, 10 voor Gym en 4 GOK 
131= 5 klassen +11 restlestijden en dan  nog 4 GOK en 10 gym 
 
 
 
…   Geen makkelijke opdracht… 
 
 
Lestijdenpakket Lagere school 
  
231 lestijden waarvan 9 GOK en 12 nodig voor Gym 
Dus 219 lestijden voor de klassen en 12 gym… 
219= 9 klassen en 3 restlestijden 
219= 8 klassen en 2 klassen met halftijdse hulp en 3 restlestijden. 
219= 7 klassen en 4 klassen met halftijdse hulp en 3 restlestijden. 
219= 6 klassen en 5 klassen met halftijdse hulp, en 15 restlestijden voor een ambulante lkr.  
 
 
 
…  Ook geen gemakkelijke opdracht… 
 
 
De directie 


