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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag goedgekeurd 

 

2. Doorlichting van onze school door de inspectie  
De doorlichting van de school is bijzonder goed verlopen en een gunstig verslag over de hele lijn werd opgemaakt. 

Er werd echter een beperking in tijd geplaatst voor het onderdeel “gebouw”. Dit wil zeggen dat voor de aspecten 
“veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne” de school 3 jaar tijd krijgt om aanpassingen te doen.  Er wordt bij dit punt 

wel vermeld dat de school maximale inspanningen doet.  
 

1 van de focussen van de doorlichting was “leren leren”.  Ook op dit punt scoort de school gunstig. In het verslag 
wordt vermeld dat heel de basisschool hier aandacht voor heeft, dat de leerkrachten in dit kader initiatieven 

nemen en dat het schoolteam een duidelijke inventarisatie heeft van de activiteiten die hierrond gebeuren. 
Gezien toch heel wat ouders vragen hebben over de manier waarop de school omgaat met “leren leren”, wordt 

voorgesteld dat elke leerkracht hierover toelichting geeft aan de ouders bij het begin van het schooljaar tijdens 
het infomoment in de klas. 

 

3. Waar willen we naar toe met de ouderraad 
Tijdens een brainstormsessie op de ouderraad van 12 januari 2009 werd nagedacht over de invulling van de 
bevoegdheden van de ouderraad. Op basis van deze oefening werd vastgesteld dat de huidige werking van de 

ouderraad wat moet aangepast worden om de bevindingen uit deze brainstorm in de praktijk te realiseren.   
 

Volgende actiepunten worden voorgesteld: 

 

A. Spreekbuis zijn van de ouders 
I. Om de mening van zoveel mogelijk ouders te kunnen vertegenwoordigen, dient de ouderraad 

vanzelfsprekend voldoende bekendheid te hebben. Volgende acties worden voorzien: 
 

- Meer uit de website halen: 

• groepsfoto 

• korte tekst waarin de “missie” van de ouderraad bevattelijk wordt toegelicht op de 

website 

• in deze tekst de relatie tot de Schoolraad benadrukken (adviesbevoegdheid) 

   
- Herkenbaar zijn op schoolactiviteiten 

• spandoek op koffiemoment eerste schooldag 

• “vestimentaire” herkenning (T-shirten, sjaal,…. ouderraad) 

• Introductie op de eerste infoavond (evt. klas per klas) 

• Flyer maken met info/reclame voor Ouderraad 

    

- Ruchtbaarheid geven aan realisaties (bvb vermelding op factuur als iets gratis is door 



sponsoring van de ouderraad) 

 

II. Eens de ouderraad voldoende bekend is bij zoveel mogelijk ouders, moeten de leden ook bereikbaar 
kunnen zijn.  Volgende acties worden voorzien: 

• E-mailadres op de website plaatsen 

• Suggestiebus op een toegankelijke plaats 

• Eventueel specifieke actie voormoeilijk te bereiken doelgroepen (allochtonen, …) 

 
 

III. De ouderraad moet er steeds trachten voldoende representatief te zijn. Deze taak op zich nemen 
kan als volgt: 

• Voor meer alledaagse, operationele zaken geldt het vermoeden dat de leden van de ouderraad 

voldoende gemandateerd zijn. Er heerst voldoende openheid tussen de leden om elkaar te 

corrigeren als iemand toch te veel vanuit een individueel belang zou handelen. 

• Indien het om meer delicate onderwerpen gaat, kan een bevraging van alle ouders overwogen 

worden. 

• Het VCOV blijkt op het eerste gezicht veel ervaring en documentatie te hebben rond bepaalde 

thema’s. We maken ons opnieuw lid vanaf volgend schooljaar. 

 

B. Advies aan de Schoolraad uitbrengen 
Deze bevoegdheid van de ouderraad is erg cruciaal. Vandaar het belang om deze taak ernstig op te nemen. 
In dit verband zou er tijdens de vergadering van de ouderraad voldoende tijd moeten beschikbaar zijn om 

de volgende Schoolraad goed voor te bereiden, zodat de vertegenwoordigers van de ouderraad een 
duidelijk mandaat hebben.  

 
Daarnaast is wenselijk een gestructureerde terugkoppeling te hebben na elke schoolraad op de volgende 

ouderraad. 
 

Om dit te realiseren zou de timing van de bijeenkomst van de Ouderraad en de Schoolraad goed moeten 
aansluiten.  

 
C. Wisselwerking ouderraad schoolbestuur / schoolnieuws 
Teneinde een efficiënte informatie uitwisseling te hebben, kan er overwogen worden om op voorhand met 

het schoolbestuur af te spreken welke onderwerpen op de agenda van de ouderraad geplaatst worden. 

 
D. Activiteiten ouderraad 
In juni komt een aparte werkgroep samen om na te denken over de activiteiten die volgend schooljaar 

georganiseerd kunnen worden. Naast de meer klassieke activiteiten, zouden ook nieuwe activiteiten rond 
“ouders samen brengen” en eventueel meer pedagogische thema’s (infoavonden) aan bod kunnen komen. 

 

E. Vergaderingen Ouderraad 
De vergaderfrequentie zou lichtjes moeten worden opgedreven, bijvoorbeeld 2 maal per jaar meer dan 

thans het geval is (dit zou dan in concreto betekenen ongeveer eens om de zes weken). 
 

Tijdens de vergadering wordt maximaal gefocust op de adviesbevoegdheden / eerder pedagogisch getinte 
thema’s. Bespreking van lopende initiatieven / activiteiten zou kort gebeuren, eventueel zelfs op voorhand 

via een korte nota. 
 

Voor het opstellen van het verslag wordt of een vaste secretaris aangesteld (indien iemand kandidaat) of 
wordt op voorhand een beurtrol vastgelegd, zodat dit niet elke vergadering opnieuw moet beslist worden. 

Ook zal op voorhand vastgelegd worden wie de agenda uitstuurt en wie de vergadering voorzit. Verder zou 
de zaal best op voorhand klaargezet worden. 

 
De vergaderingen beginnen stipt van 20uur en tot maximaal 22uur. Ook andere dagen dan een maandag 



kunnen vastgelegd worden. 

  

Een werkgroep bereidt een overzicht voor van alle op te nemen verantwoordelijkheden en volgende ouderraad 
wordt per actie/actiegroep een “coördinator” aangeduid. 

 

4. Standpunt ouderraad over de organisatie van meerdaagse activiteiten in de toekomst 

Op de voorbije 2 ouderraden werd gesproken over de organisatie van meerdaagse activiteiten en in het 

bijzonder over de sneeuwklassen.  Eerst werd ons door het schoolbestuur verzekerd dat de 

sneeuwklassen blijvend georganiseerd konden worden en dat het budgettair tekort (na aftrek van 

bedrag maximumfactuur en inkomsten spaghettidag) zou worden bijgepast door het schoolbestuur. 

Later werd door het schoolbestuur echter teruggekomen op deze beslissing en werd voorgesteld om de 

sneeuwklassen, omwille van budgettaire redenen, niet meer te organiseren.  De vraag werd op dat 

moment aan de ouderraad gesteld wat hun standpunt hieromtrent is en indien de sneeuwklassen worden 

afgeschaft, vanaf wanneer dat dit dan zou moeten (de leerlingen die nu in het 5de zitten gaan in ieder 

geval nog wel). 

 

Om dit alles beter te kunnen kaderen, werd Wilfried Tweepenninckx van het schoolbestuur uitgenodigd 

om toelichting te geven over de financiële context: 

Zoals we allemaal al langer weten, gaat de school bouwen. Aan deze bouwplannen hangt een kostprijs 

van +/- 6 miljoen euro.  De school krijgt een bouwsubsidie van +/-3,6 miljoen euro en nog eens 

1,3miljoen euro voor de renovatie van de kapel.  Er blijft dus nog een 1,4 miljoen euro door de school 

zelf te betalen.  Over de voorbije 4à5 jaar heeft de school een spaarpot opgebouwd van +/- 160.000 

euro.  De school gaat Savio verkopen en hoopt hiervoor 400.000 euro te krijgen.  Slotsom: er is nog een 

tekort van +/- 880.000 euro dat bv. via een lening moet worden verkregen. Een lening van dit bedrag 

afbetalen kan indien de broeksriem wordt aangehaald. Beter zou zijn indien er nog bijkomende fondsen 

gevonden zouden worden zodat de lening beperkter is (zoek 88 mensen die 1000 euro willen geven en 

de sneeuwklassen kunnen blijven doorgaan aldus het schoolbestuur). 

 

Het schoolbestuur blijft achter de toegevoegde waarde van de sneeuwklassen staan en wil zo lang het 

kan deze activiteit laten doorgaan.  Wanneer echter de bouw van start gaat, kunnen zij het budgettair 

tekort per leerling niet meer bijpassen en officieel mogen zij, gezien de invoering van de 

maximumfactuur, niet aan de ouders vragen om zelf bij te passen. 

 

De reacties en meningen van de ouderraad zijn verdeeld: 

 

� Er is een grote bezorgdheid dat de inhoudelijke werking (en de financiële middelen hiervoor) 

niet worden gescheiden van het bouwdossier.  M.a.w.  gaat vanaf nu al het geld naar de bouw van 

een nieuwe school en gaat dit ten koste van alle activiteiten voor onze kinderen?  Willy geeft 

aan dat dit niet het geval zal zijn maar desondanks leeft die vrees gezien de discussie over wel 

of niet afschaffen van de sneeuwklassen steeds wordt gekoppeld aan het bouwdossier. 

 

� Gezien we niet weten wanneer de bouw effectief zal starten, gezien we ook nog niet weten via 

welk financieringssysteem dit zal gebeuren en gezien er nog geen acties zijn ondernomen om 

extra financiële middelen te vinden, is het dan opportuun om nu al de sneeuwklassen af te 

schaffen?  

 

� Indien we de activiteiten willen behouden zoals die vandaag doorgaan (openluchtklassen voor 3& 

4 en sneeuwklassen voor het 6de) dan hebben we, rekening houdende met de maximumfactuur 

van 360 euro en de inkomsten van de spaghettidag, een tekort van +/- 200 euro per kind.  Wat 

betekent dit bedrag wanneer je dit vergelijkt met de miljoenen euro’s waarover men spreekt in 

het bouwdossier maar je moet misschien toch vooruit denken en dit geld nu al sparen. 

Anderzijds strookt dit natuurlijk niet echt met de filosofie of de bedoeling van de 



maximumfactuur. 

 

� De maximumfactuur is niet voor niets ingevoerd en dus moeten we ons hier trachten aan te 

houden.  We moeten binnen dit bedrag maar op zoek gaan naar alternatieven.  Het afschaffen 

van de sneeuwklassen wil immers niet zeggen dat er geen alternatief in de plaats komt. 

 

� Meester Niko en juf Kathleen halen aan dat een alternatief bv. een ardennenvakantie niet 

hetzelfde is gezien je daar niet met andere scholen bij elkaar bent.  Het is ook net dat contact 

en activiteiten met andere scholen die dezelfde ervaring doormaken die zo speciaal is.  

Anderzijds moeten beiden wel toegeven dat ze nog nooit een alternatief hebben meegemaakt 

dus het is moeilijk om dit nu te vergelijken. 

 

Gezien de meningen zo verdeeld zijn, is het voor de ouderraad niet mogelijk om tot 1 standpunt te 

komen.  We stellen dan ook voor dat het schoolbestuur op hun volgende vergadering beslist of de 

sneeuwklassen voor de leerlingen die nu in het 4de zitten, al dan niet doorgaan.  De finale beslissing 

moet er zijn voor eind 2009 gezien Willy dan moet inschrijven maar de ouderraad dringt erop aan om 

de beslissing zo snel mogelijk te nemen.  De leerlingen moeten immers duidelijkheid krijgen. 

 

5. Organisatie opvang 

Er zijn dit jaar heel wat problemen met het vinden van goed personeel voor de opvang.  De opvang zou 

beter moeten worden gestructureerd zodat bv. in piekmomenten 2 personen aanwezig zijn om goed 

toezicht te houden en eventueel moeten de uren van de opvang worden gewijzigd. Daarbij komt ook nog 

dat de opvang zoals die vandaag bestaat een grote verliespost is voor de school.  De inkomsten 

bedragen immers 7.000 euro terwijl de uitgaven oplopen tot 25.000 euro, een verlies dus van 18.000 

euro. 

Dit alles zal consequenties hebben voor de kostprijs van de opvang volgend schooljaar.  Volgende 

ouderraad zou hierrond meer duidelijkheid moeten zijn. 

 

6. Schoolraad: vernieuwing mandaten 

De volgende ouders zullen de ouderraad vertegenwoordigen op de schoolraad: Wim Schuerman, 

Anneleen Convents, Martine Maloens. 
 

7. Varia: 
SCHOOLFEEST (7 juni): 

De inschrijvingen voor de BBQ komen binnen en de organisatie is in volle gang. Er zullen binnenkort 

briefjes met de kinderen worden meegegeven met de vraag naar helpende handen op de dag van het 

schoolfeest. 

 

De leerkrachten geven aan dat er geen goede communicatie is tussen de werkgroep van ouders en de 

werkgroep van leerkrachten.  De ouderwerkgroep bevestigt dit.  Beide ondervinden hier hinder van.  In 

de toekomst moet dus zeker een beter overleg worden voorzien. 

 

Willy stelt voor om feestcomité op te richten waarin zowel ouders als leerkrachten zitten.  Dit 

voorstel wordt verder bekeken. 
 
VERKEERSARME WEEK - BOBBYPROJECT: 

Alles is goed verlopen maar de ondersteuning vanuit de stad Leuven was niet optimaal.  Zo wacht de 

school nog steeds op enkele materialen om uit te delen. 

De ouderraad vindt het jammer dat ze niet betrokken werden bij de activiteiten hoewel dit tijdens de 

vorige ouderraad was afgesproken.  Ook dit heeft volgens Kathleen en Willy te maken met het feit dat 

alles vanuit Leuven zo laat op gang kwam. 

 



Kathleen deelt mee dat de school nog fluo vestjes en enkele fietshelmen ontbreekt.  Zij zou graag een 

10-tal stuks reserve hebben zodat, wanneer men een uitstap maakt, alle leerlingen veilig de baan op 

kunnen. 

De ouderraad beslist om deze aankoop te bekostigen. 

 

Niko deelt mee dat er vanuit de ouders een blijvende vraag is voor begeleiding tussen Savio en 

Bleydenberg.  De ouderraad denkt mee na over hoe we dit volgend jaar zouden kunnen organiseren. 

 
WARM ETEN OP SCHOOL 

Er wordt gezegd dat kinderen “geforceerd” zouden worden om te eten.  Willy weerlegt dit maar zegt 

wel dat het heel moeilijk is om 2,5 jarigen goed te laten warm eten op school.  Gezien er zeer veel 

jonge kinderen warm eten zijn er hiervoor 3 begeleiders nodig.  Als deze kinderen niet worden 

geholpen dat zouden zij vaak niets eten van hun bord.  Elk kind wordt gevraagd om toch steeds van 

alles te proeven maar indien het echt niet wil wordt niemand verplicht. 

 
 

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 

• Snoep als beloning 

• Toelichting tevredenheidenquête 

 
 

Datum volgende vergadering: 

 

maandag 22 juni om 20u15 
 
 

 

ouderraad.bleydenberg@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 


