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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd 
 

2. Toelichting resultaten tevredenheidsenquête  
De tevredenheidsenquête is afgenomen naar aanleiding van de doorlichting in onze school. Met bijzondere dank aan 

een aantal leden van de ouderraad (Martine, Sandra en Hilde) voor de verwerking van de vele ingevulde 
vragenlijsten en het opstellen van een zeer gedetailleerd eindrapport. Alles moest in een sneltempo gebeuren om 

een verslag te kunnen voorleggen aan de inspectie. De resultaten van de bevraging worden verder opgepakt binnen 

het schoolbestuur en het personeelsteam. 
 

Een overzicht van de algemene vaststellingen: 
VRAGEN IVM DE SCHOOL (KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL) 

• De ouders zijn in het algemeen zeer positief over de werking van de school. 
• Ouders die met problemen geconfronteerd worden hebben het gevoel dat ze bij de school terechtkunnen en 

dat de school hier ook voor open staat. 
• De rol van de ouderraad en de schoolraad is minder duidelijk. 

 
VRAGEN IVM DE KLAS (KLEUTERSCHOOL) 

• Over het algemeen zijn de ouders heel positief. Aandachtspunten hebben vooral betrekking op infrastructuur 
en verkeersveiligheid. 

• Opvallend is dat 21% van de ouders geen mening hebben over de stelling: “Ik word betrokken bij het overleg 
over mijn kind.” 

• Er was een lagere respons in vergelijking met deze van de lagere school. 
 

VRAGEN IVM DE KLAS (LAGERE SCHOOL) 
POSITIEVE PUNTEN: 

Minstens 85% van de ouders (% op basis van alle leerlingen samen) 
• is tevreden over wat het kind op school leert 

• vindt dat het kind wordt aangemoedigd om zijn/haar talenten te ontwikkelen 
• zegt dat het kind graag naar school gaat 

• zegt dat er wederzijds respect is tussen leerkracht en kind 
• zegt dat er duidelijke afspraken zijn op school 

WERKPUNTEN: 
• De tevredenheid daalt naar de hogere leerjaren toe: minder tevreden over wat ze leren en minder tevreden 

over de hoeveelheid huiswerk. 
• Het percentage leerlingen dat graag naar school gaat daalt. 

• Een hoog percentage ouders vindt dat ze geen duidelijke informatie krijgen over de ontwikkeling van het kind 

of heeft hierover geen mening; idem dito resultaten ivm het overleg over het kind. 
• Zuiverheid en veiligheid van het schoolgebouw is een algemeen probleem, maar gebrek aan zuiverheid nog meer 

uitgesproken voor Savio. 
• Verkeersveiligheid is een aandachtspunt, maar minder uitgesproken bij Savio. 

 
 

 



3. Verslag schoolraad 

• Vanuit de schoolraad werd een dikke pluim gegeven aan de organiserende werkgroep van het schoolfeest. 

• De data voor de facultatieve dagen tijdens schooljaar 2009-2010 werden vastgelegd. 
• Meerdaagse uitstappen: aan de schoolraad werd doorgegeven dat men tijdens de vorige ouderraad niet tot een 

unaniem advies is gekomen. Ondertussen heeft het schoolbestuur beslist om de situatie van jaar tot jaar te 
bekijken.  Vanuit het schoolbestuur wordt de boekhouding nu ook beter aangepakt. Het bouwdossier, met de 

verschillende financieringspistes, wordt nauwgezet opgevolgd.  Het schoolbestuur heeft alvast voor het 
(huidige) 4e leerjaar beslist dat er bij het begin van volgend schooljaar een bevraging komt ivm de 

sneeuwklassen.  
• De uitgaven voor de organisatie van de warme maaltijden (begeleiding + opruimen + afwassen)  en de opvang 

liggen een pak hoger dan de inkomsten. Hierdoor ziet de school zich genoodzaakt om de prijs van de warme 
maaltijden op te slaan.  De opvang zal ook duurder worden en hoogstwaarschijnlijk te betalen vanaf 16u. Maar 

wat de opvang betreft onderzoekt de school nog een aantal pistes en moeten er door de directie nog knopen 
doorgehakt worden.  

• Samenstelling van de klassen voor schooljaar 2009-2010: wordt voor de vakantie nog meegedeeld aan de 
ouders. Alle ouders hebben ook een brief meegekregen met uitleg over de inschrijvingsstop in bepaalde 

klassen van de lagere school. Vanuit het Lokaal Overleg Platform (LOP) worden scholen geadviseerd om op 
voorhand hun capaciteit bekend te maken. Het maximum aantal kinderen per klas wordt volgend jaar opnieuw 

bekeken op basis van de beschikbare lestijden en de beschikbare lokalen. 
• Samenstelling van de schoolraad: Het is niet duidelijk of de scouts nog interesse heeft. Er wordt gevraagd aan 

WD 3012 of er iemand kan afgevaardigd worden naar de schoolraad. Dan wel liefst iemand die geen ouder 
meer is in Bleydenberg. Ook Colette Coninckx van het wijkbureau is gevraagd en zij is bereid om deel te nemen 

aan de bijeenkomsten van de schoolraad. 
• Inhoudelijk gezien zijn de besproken punten op de ouderraad en op de schoolraad heel gelijkaardig. De 

zinvolheid van de aparte bijeenkomsten van de schoolraad, los van de ouderraad, wordt volgend schooljaar 
verder geëvalueerd.  

 
 

4. Evaluatie schoolfeest (zie ook uitgebreid verslag in bijlage) 
Globale evaluatie door de 'werkgroep schoolfeest': 

Vele deugddoende complimenten zijn toegestroomd: we hoorden dat het door de aanwezigen (470 mensen 

ingeschreven op de BBQ) een gezellig, democratisch, comfortabel feest gevonden werd. De nieuwe locatie en de 
keuze voor BBQ waren een schot in de roos. De winst is heel goed zonder dat het commerciële alles domineert. 

We danken alle mensen spontaan en met veel enthousiasme die geholpen hebben om dit waar te maken: het 
schoolteam, de helpende handen onder de ouders die een dessert maakten of een stand bemanden, de mensen van 

de ouderraad die deelnamen aan de groetenteamsessie, de scouts en alle anderen die materiaal uitleenden, de 
bakkers en hun chef kok, onze penningmeester, de affichemaker …  

Een aantal voorstellen en vragen vanuit de ouderraad: 
• De lage prijzen werden echt geapprecieerd. De ouderraad is heel blij met de gemaakte winst, maar er zijn 

geen voorstanders om door minder lage prijzen meer winst te maken. 
• Het idee om van een volgend schoolfeest een culinaire wereld- of Europareis te maken krijgt bijval vanuit het 

schoolteam. Het schoolteam kan er een jaarthema van maken; de ouderraad denkt er aan om een aantal 
kookavonden te organiseren met gerechten uit andere culturen. 

• Volgend schooljaar zal het schoolfeest plaatsvinden op zondag 30 mei. 
• Volgend jaar organiseren we ook iets leuks voor alle helpende handen, zoals een danku-picnic. 

• Alle andere ideeën, bedenkingen, ... kan je nalezen in het verslag in bijlage. 
 

 
5. Activiteiten volgend schooljaar 

De afgelopen weken sleutelde een tijdelijk werkgroepje aan een concrete planning van activiteiten voor volgend 
schooljaar. Anneleen, Els, Bart en Bart stelden een overzicht op. Voor elke activiteit trachtten we een 

verantwoordelijke binnen de ouderraad aan te duiden.  
 

Activiteiten ouderraad schooljaar 2009-2010: 
• Feestcomité: coördinerende werkgroep tussen de school en de ouderraad (Bart Leys) 

• Materiaalbeheer: inventaris opstellen materiaal ouderraad + verantwoordelijke ouder voor aankoop en beheer 
materiaal (Kris Verbruggen, geen lid van de ouderraad) 

• Koffiemoment 1 september: zal enkel in Bleydenberg doorgaan – met spandoek – nieuwe T-shirts (Marleen + 



helpers Bart P., Martine en Christine) 

• Info-avonden 7& 8 september: De ouderraad wordt in elke klas kort voorgesteld door één van de 

ouderraadleden (Bart Pinxten maakt een tekst klaar en zoekt 'sprekers' ); voor de catering worden nog 
helpers gezocht door Sandra (voor de info-avond in Bleydenberg) en door Christine (voor de info-avond in 

Savio)(Sandra en Christine doen de aankopen) 
• Bekendmaking ouderraad op de website – teksten + foto's: tekst ouderraad (Bart Pinxten), tekst werkgroep 

Brede School (Christine), tekst Oudleerlingenbond (Bart Leys), tekst werkgroep schoolfeest (Hilde) 
• Kaartje voor ouders waarop koffiemoment en info-avonden reeds aangekondigd worden (Peter) 

• T-shirts voor de ouderraad: nieuw logo (Peter) – bestelling (Hilde) 
• Zangavond met Mik Deboes (Anneleen zoekt verder uit) 

• 'Boe-avond' rond Halloween op 30 oktober (Peter en Gerrit) 
• Sinterklaas: enkel hulp door ouderraad op vraag van de school 

• Wafelverkoop? (bespreekt Christine eens met Carol Swinnen, mama van Jana & Nathan) 
• Opbodverkoop – rommelmarkt: als de bouwdatum concreet wordt 

• VCOV: we gaan volgend jaar voor het basispakket aansluitingsgeld (72 euro) betalen (Christine) – 6 ouders 
geven zich op om de informatiestroom vanuit het VCOV op te volgen (Christine, Sandra, Anneleen, Martine, 

Hilde en Bart P.) 
• Kookworkshops andere culturen/receptenkookboek?/,... : zowel het personeelsteam als de huidige werkgroep 

schoolfeest denken aan 'vreemde culturen' als jaarthema en als thema van volgend schoolfeest. In dat kader 
bekijken we met een aantal mensen (Colette van het wijkbureau, Ann Meeus, ouders van andere 

landen/continenten,...) de interesse om mee te werken aan een aantal kookavonden (Christine zoekt verder uit) 
• Sportdag Oudleerlingenbond: datum vastleggen & organisatie (Bart Leys), hapjes voorzien (Kris Verbruggen) 

• Schoolfuif 26 maart 2010 (juffen/meesters – OLB) 
• Schoolfeest 30 mei 2010 (Hilde) 

• Werkgroep verkeer (mix juffen/meesters – ouders ouderraad): voorbereiden van de 2 verkeersweken, 
fietsverkeer vanuit Savio, uitstappen met de fiets/trein/bus/... (Els) 

• Werkgroep Brede School (Els, Martine en Christine)(Linda, Inge en Mieke zitten niet in de ouderraad) 
• 'Dank-u-wel'-moment voor helpende handen organiseren  

• Klusdagen (Willy) 
• Receptie afscheid 6de leerjaar: hulp wordt meestal gevraagd aan ouders van het 5de leerjaar; ouderraad 

wordt uitgenodigd 

 
Kalender schooljaar 2009-2010: 

1 september: koffiemoment 
7 september: info-avond in Bleydenberg 

8 september: info-avond in Savio 
10 september: inschrijvingen voor Brede School-activiteiten 

Ergens in september of oktober: sportdag OLB 
30 oktober: Boe-avond 

6 december: Sinterklaas 
Voor de kerstvakantie: Kersthappening 

26 maart: schoolfuif 
30 mei: schoolfeest 

 
 

6. Brede School-werking (subsidiedossier werd uitgedeeld op de ouderraad) 
Vanuit de 'Werkgroep Brede School Wilsele' werd ook dit jaar een subsidiedossier ingediend bij het 

Stimuleringsfonds van de stad Leuven. Het dossier werd op 12 juni goedgekeurd. Volgende partners maken deel uit 
van het Brede Schoolproject in Wilsele: Vrije Basisschool Bleydenberg, Basisschool Hertog Karel (met aparte 

vestigingen in Langveld & Putkapel), Freinetschool Krullevaar't, Vrije Basisschool De Bosstraat, Sporty Creatief 
vzw, OCMW Leuven – Serviceflats Terputkapelle, Wijkbureau Oud-Centrum, Groep T – Leuven Education College, 

Regionaal Instituut voor Samenlevings Opbouw (RISO), Jonna vzw, Artforum, Spoor 6 
 

Activiteiten voor Blydenberg: 
• Naschoolse activiteiten die gecoördineerd worden door de 'werkgroep Brede School' van Bleydenberg. Aan de 

naschoolse sport op donderdag voor het 4e, 5e en 6e leerjaar kunnen ook kinderen van Hertog Karel Langveld 
deelnemen. Op donderdag 10 september kunnen ouders inschrijven voor het eerste trimester. Het grootste 

deel van de gevraagde subsidies zijn voorzien voor de naschoolse activiteiten. 



• 'Ken je wijk': De vier scholen van Wilsele willen hun leerlingen terug dichter bij hun wijk en buurt brengen. Dit 

project wordt binnen de vakken 'wereldoriëntatie' voorbereid (niet gesubsidieerd). 

• Themakampjes tijdens de schoolvakanties (niet gesubsidieerd). 
• Het samenstellen van gezelschapsspelenkoffers en een schooloverstijgende spelnamiddag (gesubsidieerd) 

• Theaterprikkels voor meisjes: Spoor 6 is van plan om met de hele groep op 'tour' te gaan langs de 
verschillende wijkbureaus van Leuven, met een door de meisjes zelfgemaakte theatershow. Sofie of Han 

zullen dan mee acteren. Dit project maakt deel uit van de Brede School-werking, maar voor de financiering 
werd een apart dossier ingediend bij de stad Leuven. 

• Spelenderwijs – het intergenerationele project in serviceflats Terputkapelle: elke woensdagnamiddag komen 
een tiental senioren samen met een tiental kinderen in de wijk. Ook kinderen van Wilsele dorp zijn welkom. De 

workshops zullen uitgewerkt worden door studenten lerarenopleiding van Groep T, in het kader van het 
gloednieuwe kunsteducatieve onderwijsvak 'project kunstvakken'. (gesubsidieerd) 

 
 

7. Snoep als beloning 
Geregeld komen er vragen van ouders omtrent het 'snoepbeleid' van de school. Ouders worden doorheen het jaar 

duidelijk gemaakt dat er geen snoep mag meegegeven worden, ook niet voor verjaardagen.  De kinderen krijgen in 
bepaalde klassen dan wel weer snoep als beloning. Dit klopt niet. Vanuit de ouderraad is er het pleidooi om hiermee 

te stoppen. Het is ook niet nodig om kinderen altijd met materiële zaken te belonen. Willy meldt dat dit reeds met 
de juffen is opgenomen. Juf Tanja geeft ook aan dat bepaalde beloningssystemen uitgeprobeerd worden vanuit de 

bijscholingen die de juffen krijgen. Zo bleek het 'duimpjessysteem' in Tanja's klas niet goed te werken en is zij er 
dan ook vroeger dan voorzien mee gestopt. Willy pakt dit verder op met zijn team. 

 
 

DE OUDERRAAD KOMT VOLGEND SCHOOLJAAR VOOR HET EERST SAMEN OP: 
 

maandag 14 september om 20u 
 

 
 

 
 

 
 

De ouderraad wil ook iedereen bedanken 
die van dichtbij of van veraf  

een helpende hand  
was tijdens een van de activiteiten 

 
bedankt ! 

 
 

 
 


