
Verslag ouderraad 27 oktober 2009 
 

Aanwezig: Sandra Hellings (voorzitster van dienst), Greet Hoogstijns, Eef Delhaye, 

Kristel De Bruyn, Christine Beernaerts, Isabel Dhondt, Bart Pinxten, Wim 

Schuerman, Carol Swinnen, Peter Deckers , Els Deconinck, Gerrit Verbeeck, Leen 

Dessein, Willy Godts, Lieve Buyens, Anneleen Anrys, Martine Maloens (verslag)  

 

Verontschuldigd: Hilde De Beuckeleer, Marleen Gysen, Anneleen Convents, Bart 

Leys, Els Cuisinier, Reinhilde Van Wonterghem 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag goedgekeurd mits enkele aanpassingen/aanvullingen: 

� Corrigeren van enkele namen 

� Lidmaatschap VCOV is in orde.  Belangrijke informatie wordt doorgestuurd zoals de tekst rond “omgaan 

met moeilijke tieners” 

� Ouderraad staat positief tov het nieuwe drankenbeleid 

 

2. Schoolnieuws  
Inbraak op school:  

Er is ingebroken op school.  De inbrekers zijn enkel binnengegaan in het secretariaat op zoek naar geld.  Ze hebben 

slechts een 200 euro gevonden en 2 fototoestellen meegenomen maar hebben vooral veel rommel achtergelaten. 

De politie heeft vingerafdrukken gezocht maar zonder succes. 

 

Leerlingenraad:   

De leerlingenraad die eind vorig schooljaar verkozen is, is dit jaar van start gegaan.  Bedoeling is dat de leerlingen 

van de lagere school mee inspraak hebben in wat er op school gebeurt.  Per klas zijn 2 leerlingen verkozen door hun 

medeleerlingen. 

Tijdens de 1ste vergadering dit schooljaar bleek dat de leerlingen heel veel vragen maar ook ideeën hebben maar 

dat ze niet mee zoeken naar een oplossing.  De bedoeling is dat zij doorheen het jaar leren dat ze zelf ook mee op 

zoek moeten gaan naar oplossingen en dat ze datgene wat besproken is op de leerlingenraad ook kunnen toelichten 

in hun eigen klas. 

Vragen en voorstellen die door de leerlingen op de leerlingenraad werden gebracht zijn: 

� Graag een schommel installeren in Savio 

� Graag ook meer speelgoed voor tijdens de speeltijden  

o Aan de leerlingen werd dan gevraagd om mee na te denken over welk speelgoed ze willen en 

hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het speelgoed langer meegaat 

� Waarom mogen we niet naast de zandbak spelen op de schuine helling? 

� Kunnen we meer krijt krijgen? 

o Er zullen sommige panelen worden geplaatst waarop men kan krijten.  Leerlingen moeten wel 

begrijpen dat men deze panelen dan moet gebruiken en de andere muren/deuren proper 

moeten laten 

� Kunnen er vaste goals op de speelplaats komen en lijnen voor een voetbalveld? 

� Kunnen we een kinderfuif organiseren? 

� .... 

 

De school bekijkt op welke manier ze tegemoet kan komen aan de vragen van de leerlingen.  Er zal zeker gewerkt 

worden aan het zorgen voor meer “speelgoed” tijdens de speeltijden. 

 

Vanuit het lerarenkorps zijn op de leerlingenraad Juf Hilde, Juf An, Juf Leen en Willy aanwezig. 

 

 

Nieuws m.b.t. het personeel: 

Juf Lore vervangt momenteel nog juf Tanja.  Juf Tanja is na de herfstvakantie terug op post. 

 

3. Reacties op de oproepbrief om de werkgroepen te versterken 
Er stond een foutief e-mail adres in de oproepbrief.  Het juiste is ouderraad.bleydenberg@gmail.com!  Gelukkig 



hebben toch enkele ouders gereageerd. 

� De werkgroep brede school heeft er 2 nieuwe mama’s bij nl.  Kristel De Bruyn en Lieve Segers 

� De werkgroep verkeer kreeg jammer genoeg geen reacties.  Op hun eerste vergadering waren slechts 

2 ouders en 2 juffen (als afvaardiging van het lerarenkorps) aanwezig.  Hierdoor rijst bij de 2 ouders 

de vraag wat het draagvlak is voor deze werkgroep.  Het lerarenkorps kan zich enkel engageren voor 

informatieverspeiding en doorstroming maar gezien de beperkte tijd en de vele andere initiatieven 

kunnen zij geen dieper engagement garanderen.  Indien er niet meer ouders hun schouders onder 

deze werkgroep zetten is enkel een administratieve ondersteuning van enkele sporadische activiteiten 

mogelijk.  Dit is echter niet wat de werkgroep in gedachten had.  De werkgroep heeft nood aan een 

groep van 8 à 9 mensen die als stuwende groep een geïntegreerd verkeersveiligheidsplan op poten 

zetten en de uitvoering hiervan mee realiseren (zie ook verslag van deze vergadering van de 

werkgroep in bijlage). Voorstel is om hiervoor allesinds een nieuwe oproep te lanceren want 

sensibilisering rond “veilig verkeer” is een zeer belangrijk onderdeel van de opvoeding van de 

kinderen. 

� Vanuit de school komt de vraag of de ouderraad wil tussenkomen in de financiering van de aankoop van 

enkele spelen en materialen rond verkeer.  De ouderraad stemt in met het financieren van de volgende 

spelen: 

1. Voor de 3de graad:  

2. Inoefenen van verkeersregels: 

3. ... 

� Werkgroep wafelenverkoop: 1 mama heeft zich hier extra voor kandidaat gesteld.  De organisatie 

hiervan loopt.  De bedoeling is om eind februari de wafels te verdelen. 

� Werkgroep schoolfeest: Op 11 november is de 1ste vergadering van de werkgroep.  Geen nieuwe 

kandidaten voor deze werkgroep waardoor er slechts een groepje van 5 mensen van start gaan (Linda 

Kennis (mama van Purna & Thamara), Marc Vandesompele (papa van Jannika & Jorben), Carol Swinnen 

(mama van Jana & Nathan), Els Roelandt (mama van Boris), Kris Verbruggen (papa van Igor & Joris).  

Geïnteresseerden zijn hier nog steeds welkom.  Het thema van het schoolfeest zal “multicultureel” 

zijn.  Vanuit de leerkrachten zal Anneleen Anrys aanspreekpunt zijn voor de werkgroep. 

� Kookworkshops:  Christine heeft navraag gedaan bij Colette van het wijkbureau en bij het Riso of zij 

vrouwen zouden kennen die dit zouden kunnen.  Dit blijkt helemaal niet zo evident te zijn want koken 

voor een groep is toch nog iets anders dan een groep iets aanleren om te koken.  Er was wel een 

indische papa (papa van Arjun) die zijn interesse getoond had.  Voorstel is nu om eerst het 

schoolfeest met thema “multicultureel” als start te gebruiken voor eventueel een initiatief rond 

koken volgend schooljaar. 

� Werkgroep zangavond: 1 mama wil zich graag extra aansluiten bij deze werkgroep (An Sluys).  De 

zangavond zou kunnen doorgaan onder leiding van Mik Deboes.  De ouderraad geeft ok voor verder 

uitwerken van dit initatief en stelt voor om deze avond ideaal op een vrijdag te organiseren in 

februari, begin maart (met voorkeur) of april. 

 

 

4. Boe avond  

Zij die erbij waren weten dat het goed was! 

 

5. Hulp ouderraad bij het Sinterklaasfeest 

Ook dit jaar komt de heilige man naar de school.  Het lerarenkorps zorgt samen met de zwarte pieten  

voor de organisatie. De ouderraad ondersteunt financieel. 

 

6. Sportdag oudleerlingen 

Gezien Bart Leys niet aanwezig was, wordt dit punt opnieuw opgenomen volgende ouderraad. 
 

 

7. Hoe brandveilig is onze school? 
De brandweer heeft een inspectie van de school gedaan op brandveiligheid.  Een aantal zaken bleken niet in orde 

nl.: 

� Brandvertragende materialen en compartimenteringen zijn niet aanwezig 
� Sommige stekkers zijn niet geaard 



� In het 5de leerjaar is er aan de kachel een vaste koperen kabel ipv een flexibele 
� De keuken heeft geen brandveilige deur 
� De breedte van de vluchtwegen is te smal 
� ... 

Op basis van dit verslag heeft de school onmiddellijk acties ondernomen.   

� Alle niet-geaarde stekkers zijn ondertussen aangepast.   
� Er is een jaarlijkse controle van alle kachels op Savio 
� Er is een jaarlijkse onderhoud van de CV, blusmiddelen en alarminstallaties 

o Het keuringsbewijs hiervan is ook ok 
� De keuken heeft een CO2 blustoestel en branddekens 
� ... 

 

Aan een aantal zaken, vooral brandvertragend materiaal en compartimenteringen, kan de school echter niets 

veranderen zonder dat het gebouw wordt afgebroken en een nieuwe school wordt gebouwd.   

De brandinspectie bevestigt dat alle mogelijke acties genomen zijn. 

 

De school besteedt wel veel aandacht aan brandoefening.: 

� 3x per jaar is er een brandoefening waarvan 1 onaangekondigde.   
� De leerkrachten hebben duidelijke richtlijnen. 
� Binnenkort gaat een 1ste interventieteam vanuit de leraren naar een opleiding “brandblussen” in Asse 

 

 

8. Agenda en datum volgende vergadering 

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

 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Schoolnieuws 

• Evaluatie voorbije activiteiten: Boeavond 

• Oudercontacten 

• Bespreking komende activiteiten 

• ... 

 

Gelieve ten laatste tegen 25/11 input voor de agenda van volgende vergadering door te geven aan 

Christine Beernaerts (christine.beernaerts@telenet.be) 

 

9. To do’s op een rijtje 

� Prijs spandoek van de ouderraad (Bart) 

� Brief met toelichting over de organisatie van de opvang  (Marc zorgt voor begeleiding van huiswerk 

vanaf +/- 16u, koekmoment,...) (Willy) 

� Foto ouderraad op volgende vergadering (Wim) 

� Bel in de kleutertoiletten boven (Alain) 

� Concretiseren zangavond (Anneleen) 

� Definitieve datum oudleerlingensportdag opgeven (Bart) 

� Sinterklaas (Sandra & Marleen) 
 

Datum volgende vergadering: 

 

Woensdag 9 december om 20u – refter Bleydenberg- ingang panoramalaan 

Iedereen is van harte welkom  
 

 

 

ouderraad.bleydenberg@gmail.com 


