
 
 

 

Verslag ouderraad 14 september 2009 
 

Aanwezig: Christine Beernaerts (voorzitster), Anneleen Convents Hilde De Beuckeleer, Peter 

Deckers, Els Deconinck, Marleen Geysen, Willy Godts, Sandra Hellings (verslag), Bart Leys, 

Martine Maloens,  Wim Schuerman, Gerrit Verbeeck en Juf Linda 

Nieuwe leden / geïnteresseerde ouders: Kristel Debruyn – Greet Hoogstijns– Leen Decin – Laure  

Minnaje– Isabel Dhondt – Christophe Van Rietvelde – Lieve – Els Cuisinier 

Verontschuldigd: Bart Pinxten 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen 

 

2. Schoolnieuws:  

1. Maximum quota bij de inschrijvingen 

• Willy geeft uitleg bij: (1) de impakt van de leerlingentelling in februari op het 

uren-lestijdenpakket en de leerkrachtenuren; (2) de beslissing om quota door te 

voeren. Deze quota waren noodzakelijk omdat de school over onvoldoende grote 

lokalen beschikt om meer leerlingen aan te nemen. Bovendien zouden de 

bestaande klasgroepen hierdoor te groot worden.  

• Er is geen probleem voor de doorgroei van de kleuters. Aangezien K3 36 

leerlingen en K2 40 leerlingen tellen, kunnen er telkens 2 klassen worden gemaakt 

in het eerste leerjaar. 

• Initieel werden er enkele kinderen geweigerd. Door het (onaangekondigde) 

vertrek van een aantal Bleydenberg-leerlingen naar andere scholen konden zij 

later toch worden ingeschreven. 

• Overleg op niveau van Leuven zou er in de toekomst voor moeten zorgen dat, 

indien zich problemen stellen, alle kinderen geplaatst kunnen worden. Dit overleg 

beoogt m.a.w. meer transparantie over de leerlingensituatie op niveau van heel 

Leuven. Opmerking: Dit probleem (aantal kinderen > aantal leerlingenplaatsen) 

stond vandaag ook op de agenda van het lokaal overleg (= overleg over de netten 

en schoolraden heen). 

• Volgend jaar moeten de quota weer worden aangepast. 

 



2. Organisatie en prijsverhoging opvang en maaltijden 
• Omdat de opvang verlieslatend bleek, was een prijsverhoging noodzakelijk. Ter 

compensatie gebeurt de opvang tussen 16.00 en 17.30 nu wel door twee personen: 

Fatiya zorgt voor de opvang van de kleinere kinderen; Marc staat in voor de 

huiswerkbegeleiding.  

• De school wil de studie laten starten om 16.15. De ouderraad vraagt of dit nog 

vroeger kan en suggereert 16.00. (zie ook verder “evaluatie Brede school 

activiteiten”). Willy bespreekt dit met Marc.  

• De ouderraad stipt aan dat een aantal ouders meldden dat de communicatie rond 

de prijsverhoging niet goed werd gevoerd. Bovendien is het nog steeds 

onvoldoende duidelijk hoe de opvang wordt ingevuld: start huiswerkbegeleiding 

hoe laat? Is er wel/niet een koekmoment? Er is m.a.w. nood aan een brief waarin 

de invulling van de opvang duidelijk wordt uitgelegd.  

• Aansluitend bij dit agendapunt werd gediscussieerd over de veiligheid van het 

ophalen van de kinderen.  

o Suggestie: meer strikte administratie over wie de kinderen mag ophalen. 

Ouders geven briefje mee indien ze door iemand anders worden 

opgehaald. Dit blijkt in de praktijk, zeker voor de lln van Savio, niet 

haalbaar. 

o Suggestie: smallere doorgang aan de poort creëren.  

o Suggestie: bewaking kleine poort aan de fietsstalling kan beter. 

o Er wordt geconcludeerd dat het oppikken van de kinderen 

gestructureerder kan verlopen maar dat sommige extra 

veiligheidsmaatregelen niet stroken met het beeld van een open, gastvrije 

school. Bovendien zoeken de leerkrachten duidelijk oogcontact met de 

personen die de kinderen komen oppikken.  

 

3. Nieuws m.b.t. het personeel 
• Het team werd aangevuld met enkele nieuwe juffen. Deze juffen kregen reeds 

heel wat positieve reacties !! 

• Juf Tanja is tijdelijk out en wordt vervangen door Katrien. 

 

3. Evaluatie koffiemoment, infoavonden en start brede schoolwerking 

1. Evaluatie koffiemoment 

• Het is onduidelijk of de cake die op Savio werd bezorgd ook daadwerkelijk werd 

uitgedeeld. 

• In Savio waren er enkele ouders die toch koffie hadden verwacht. Suggestie voor 

volgend schooljaar: De Savio-ouders uitnodigen op het koffiemoment in 

Bleydenberg.  

• Het spandoek is ‘verregend’. Er is nood aan een meer definitief spandoek. Hilde 

kijkt na hoeveel dit kost. Zij contacteert de firma die ook de t-shirten van de 

ouderraad heeft gedrukt. 

 

2. Evaluatie infoavonden 
• Willy is moeilijk verstaanbaar in het achterste gedeelte van de eetzaal. De 



powerpointpresentatie ving dit probleem gedeeltelijk op. Maar er wordt gevraagd 

om volgend jaar ook voor een micro te zorgen. 

 

3. Evaluatie start brede schoolwerking 
• Er waren slechts vijf inschrijvingen voor “sport op school” (activiteit voor 1ste 

t.e.m. 3de leerjaar). Om budgettaire redenen werd deze activiteit dan ook 

geschrapt. Deze vijf kinderen konden, indien zij dit wensten, aansluiten bij een 

andere activiteit. 

• Het zou interessant zijn om te weten waarom er voor deze activiteit onvoldoende 

interesse is.  

• Als (mogelijke) belangrijkste reden wordt het uur naar voor geschoven. 

Deze activiteit is pas gedaan om 17.30. Dit is voor sommige lln te laat om 

nog huiswerk te maken. Een oplossing zou zijn dat de lln de mogelijkheid 

krijgen om reeds in de opvang voor de sportactiviteit hun huiswerk te 

maken.  

• Vanuit deze discussie wordt geconcludeerd dat het sowieso belangrijk is 

om kinderen tijdens de opvang vroeger hun huiswerk te laten maken. Willy 

bekijkt dit met Marc. 

• Ook wordt er geopperd dat er misschien meer behoefte is aan activiteiten 

op woendagnamiddag. De ouderraad concludeert echter om dit niet verder 

te bekijken. Dit is immers niet haalbaar zonder versterking van de 

werkgroep Brede school. 

 

4. Bekendmaking ouderraad: kaartje, flyer, T-shirts, info via website 

• Er waren positieve reacties op de (erg opvallende) t-shirts. De flyers waren 

nuttig. Getuige hiervan is de enorme opkomst van nieuwe leden en 

geïnteresseerde ouders op deze ouderraad. 

• Er moet nog een foto op de website. Wim brengt een fotoapparaat mee naar de 

volgende ouderraadvergadering. 

  

5. Opstarten en bekendmaken werkgroepjes en activiteiten: 

1. Algemeen 

• Probleem: (1) Er is nog steeds nood aan versterking van enkele werkgroepen. (2) 

In het verleden was het verschil tussen ‘lidmaatschap’ aan een werkgroep en 

‘helpende handen’ niet steeds duidelijk. 

• Suggestie: Christine en Sandra schrijven een brief met een warme oproep en 

voor extra info. Per activiteit staat een contactpersoon met e-mailadres vermeld. 

Vermelden in de brief dat wie geen toegang heeft tot internet, zich kan richten 

tot het secretariaat.  

 

2. Werkgroep brede school 

• Er is nood aan versterking (cfr. zie eerder in dit verslag). 

• Kristel Debruyn wordt lid van de werkgroep. 

 

3. Werkgroep verkeer (mix juffen/meesters en ouders) 



• Els Deconinck is contactpersoon van deze werkgroep. De andere leden van deze 

werkgroep zijn: Wim Schuerman, Hilde debeuckeleer, Sandra Hellings , Juf 

Brigitte, Juf Hilde en Juf Kathleen. 

• Het is nodig dat deze werkgroep snel (voor het eerst) samenkomt want er 

moeten in de loop van de maand november subsidiedossiers worden ingediend. 

(nvdr: inmiddels stelde Els reeds enkele data voor). 

• Probleem: er wordt nog steeds te hard gereden rond de school. Periodieke 

politiecontroles wordt als mogelijke oplossing opgeworpen. De werkgroep verkeer 

zal dit probleem en deze suggestie verder bekijken.  

  

4. Werkgroep schoolfeest 

• Deze werkgroep heeft haar eerste vergadering op 11 november. 

• Willy bevestigt dat het thema van het schoolfeest ‘Multiculturele samenleving’ is. 

 

5. Feestcomité (ouderraad – oudleerlingenbond – personeelsteam) 
• Bart Leys legt de functie van het feestcomité uit en lanceert een warme oproep 

voor versterking van deze werkgroep. 

 

6. Werkgroep wafelverkoop 

• De school wil in het najaar het “Kom op Appels”-project steunen. De leerkrachten 

staan in voor de praktische organisatie. Els Cuisinier licht dit project verder toe.  
Kom op tegen Kanker organiseert elk jaar in de lagere scholen een appelverkoop 

onder de naam "Kom op Appels". De actie is in de eerste plaats een 

solidariteitsactie. Via de scholen worden appelpakketten verkocht. De opbrengst 

van de appelverkoop gaat naar het kinderkamp voor kankerpatiëntjes dat de 

Vlaamse Liga tegen kanker (VLK) elk jaar organiseert. Daarnaast wil “Kom op 

Appels” een gezonde levenshouding promoten bij kinderen van het kleuter- en 

lager onderwijs. 

• Twee ouders (Linda en Carol) zijn bereid om terug een wafelverkoop te 

organiseren.  Uiteraard kan dit niet gelijktijdig met het “Kom op Appels”-project. 

Er wordt bekeken of de wafelverkoop in het voorjaar kan doorgaan.  

 

7. Sportdag oudleerlingenbond voor lagere school 
• Bart Leys geeft meer info over de jaarlijkse sportdag.  

• Het is nog niet zeker of de sportdag zal doorgaan op 10 oktober.  Bart geeft zo 

snel mogelijk een definitieve datum door. 

• Wie helpt er op de sportdag? Hilde De Beuckeleer engageert zich al vast. 

• Nvdr. Inmiddels werd door OLLB beslist dat de sportdag niet zal doorgaan op 

10/10. Deze wordt voorlopig uitgesteld naar een latere datum, misschien ergens 

in het voorjaar. 

 

8. Boe-avond  
• De Boe-avond gaat door op 30 oktober 2009 

• Peter en Gerrit beschrijven het opzet van deze avond: een geheimzinnige 

wandeltocht door het krakende schoolgebouw. 



• Iedereen is welkom (ouders, lln, familie, vrienden. ..). Wie wil deelnemen, brengt 

iets lekkers mee om te snoepen of te drinken. 

• Om ook de kleuters van deze Boe-avond te laten genieten, zou er worden gestart 

om 19.00. 

• Aan de leerkrachten wordt gevraagd om per klas een lichtobject te maken met 

de lln. 

 

9. Kookworkshops (gerechten uit andere culturen) i.s.m. het wijkbureau 
• Christine heeft Colette van het wijkbureau gecontacteerd. Colette bekijkt met 

de vrouwenpraatgroep of zij dit mee willen opnemen  

• Christine weet nog niet of ze deze werkgroep op termijn wil blijven trekken. 

 

10. Zangavond 
• Anneleen heeft Wim De Boes, Miek en haar vader hierover gecontacteerd. 

Wordt vervolgd! 

 

6. Aansluiting ouderraad bij de Vlaamse Confederatie van ouders en 

ouderverenigingen (VCOV) 

• Zes leden van de ouderraad hebben zich als lid opgegeven. 

• Christine handelt deze inschrijving verder af. 

 

7. Agenda en datum volgende vergadering 

• Enkele leden van de ouderraad zouden liever niet steeds op maandag vergaderen.  

• Het is wenselijk om nu reeds voor elke vergadering een voorzit(s)ter en 

verslaggever/verslaggeefster aan te duiden. Indien de persoon in kwestie op die 

bepaalde vergadering niet aanwezig kan zijn, contacteert hij/zij hierover een 

ander lid van de ouderraad. 

• Er wordt iets frequenter vergaderd dan vorig jaar, nl. zeswekelijks. 

• De vergadering begint vanaf nu steeds stipt om 20.00 (en niet meer om 20.15 

zoals vorig jaar). Dit maakt dat we iets vroeger kunnen stoppen. 

• Christine bespreekt op voorhand de agenda met de voorzit(s)ter en met Willy. 

Zij zorgt ook voor de verzending van de agenda.  

• Volgende data werden vastgelegd:  

 

Datum Voorzit(s)ter Verslaggever/verslaggeefster 

Di 27/10 Sandra Hellings Martine Maloens 

WO 09/12 Bart Pinxten Leen Decin 

Do 21/01 Hilde De Beuckeleer Christine Beernaerts 

Ma 01/03 Els De Coninck Bart Pinxten 

Di 20/04 Bart Leys Wim Schuerman 

Wo 09/06 Sandra Hellings Christine Beernaerts 

 

8. Varia 

• Marleen, catecheseverantwoordelijke, vraagt of het mogelijk is om in de 

toekomst (terug) een vrije dag te voorzien de dag na de Hernieuwing van de 



doopbelofte. Willy stelt dat dit moeilijk is omdat er al heel wat vrije dagen zijn 

in mei. De twee facultatieve vrije dagen worden meestal gekozen in een periode 

dat er geen of weinig vrije dagen zijn. 

• Enkele ouders van kleuters die lang in de opvang moeten blijven, vinden het 

jammer dat ook het drankmoment om 16.30 enkel uit water/melk bestaat. Deze 

kleuters willen tijdens de opvang niks drinken. Deze kritiek wordt genoteerd 

maar het bestaande drankbeleid blijft van kracht. 

• Suggestie om ook soyamelk te geven naast koemelk en water voor de kinderen 

met koemelkeiwitallergie. Voorstel wordt niet weerhouden omdat er ook andere 

allergieën zijn (bv. glutenallergie) waar geen rekening mee wordt gehouden (bv. 

bij de koeken).  

• Suggestie om een bel te installeren in de toiletten op de eerste verdieping voor 

de klasjes van Juf Tanja en Juf Inge. Zo kunnen de juffen sneller horen wanneer 

een kindje ‘gedaan heeft’. Dit is in orde. 

• Suggestie om de voortgang van het bouwdossier op de agenda van elke ouderraad 

te zetten. Dit kan enkel indien dit kort wordt gehouden. Bijkomende suggestie om 

de ouders minstens één keer per jaar hierover te informeren en, indien wenselijk 

te mobiliseren om samen verder stappen te ondernemen. Momenteel is er immers 

gemor onder de ouders hierover. 

• Vraag hoe de opvolging van de lln die tot de risicogroep van de Mexicaanse griep 

behoren, gebeurt. Het is wenselijk hun handen met alcogel te wassen. Het lijkt 

niet wenselijk/niet haalbaar om dit bij alle lln te doen. Dit agendapunt leidt tot 

een meer algemene bespreking van handen wassen na toiletbezoek / voor de 

maaltijden. In principe gebeurt dit steeds. In realiteit, zo blijkt, niet altijd.  

 

Aan de leden van de ouderraad: 
Gelieve de variapunten voor de volgende ouderraad tijdig aan Christine 
(verantwoordelijke agenda) door te spelen zodat zij ook deze eerst met Willy kan 
bespreken. Haar e-mailadres:  
christine.beernaerts@telenet.be 
 

9. To do’s op een rijtje ! 

• Prijs spandoek nagaan (Hilde) 

• Huiswerkregeling met Marc bekijken (Willy) 

• Brief ter verduidelijking van de invulling van de naschoolse opvang (Willy) 

• Foto ouderraad (Wim) 

• Brief rond werkgroepen opstellen (Christine en Sandra) 

• Zorgen voor bel toilet (Sandra) 

• Voorbereiding subsidiedossiers (Els Deconick, Wim Schuerman, Hilde 

debeuckeleer, Sandra Hellings , Juf Brigitte, Juf Hilde en Juf Kathleen) 

• Boe-avond organiseren (Peter en Gerrit) 

• Definitieve datum oudleerlingensportdag doorgeven (Bart) 

• Concretiseren zangavond (Anneleen) 

• Verdere stappen kookworkshops (Christine) 

• Inschrijving VCOV (Christine) 



 

DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE OUDERRAAD: DI 27 OKTOBER 20u.00. 

Natuurlijk bent u van harte welkom ! 


