
Verslag ouderraad 9 december 2009

Aanwezig: Bart Pinxten (voorzitter), Leen Decin (verslag), Anneleen Convents, Bart Leys,
Greet Hoogstijns, Kristel De Bruyn, Wim Schuerman, Juf Ann Meeus, Els Roelandt, Hilde 
De Beuckeleer, Juf Carolien, Martine Maloens, Els Deconinck, Eef Delhaye, Laure 
Minnoye, Isabel Dhondt

Verontschuldigd:  Sandra Hellings, Marleen Gheysen, Christine Beernaerts, Willy Godts, 
Gerrit Verbeeck

1. Verslag vorige vergadering + opvolging to do's 
A. Verslag
●  aanvulling van werkgroep verkeer, werd bezorgd aan Martine Maloens, moet 

nog online komen
● Sandra: verkeerspelen (zoals vermeld in vorig verslag) werden aangekocht, en 

bekostigd door de ouderraad. Het gaat om een knipperlichtspel, het 
verkeersspelenset,  het spel 'In vervoering' voor 4e, 5e, en 6e leerjaar. Juf 
Carolien zal er voor zorgen dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt aan de 
andere leerkrachten van de betreffende leerjaren. Juf Ann contacteert ook nog 
Juf Brigit.

          B. To Do-lijst
● Aankoop doek met daarop de naam 'Ouderraad': moet nog worden opgevolgd 

(Bart en Hilde)
● Toelichting over organisatie van naschoolse opvang: moet nog worden 

opgevolgd (Willy). 
● Foto van de ouderraad: Wim heeft fototoestel bij. Dank je wel hiervoor. Zowel 

groepsfoto als individuele foto's zullen gemaakt worden. Wim is reeds begonnen 
met het maken van de individuele foto's.

● Bel in de kleutertoiletten: werd geinstalleerd en werkt blijkbaar prima.
● Zangavond (zie hieronder)
● Oud-leerlingensportdag: datum is nog niet bekend.
● Sinterklaas (zie hieronder)

2.  Schoolnieuws
●  verslag leerlingenraad

○ samenkomst heeft reeds plaats gehad in oktober en november, volgende 
keer in januari. De bijeenkomst ging niet door in december omwille van 
organisatorische problemen.

○ De leerkrachten zijn nog op zoek naar een systeem opdat de kinderen zo 
veel mogelijk aan bod zouden komen. Er is beslist dat er gesplitst zal worden 
tussen Bleydenberg en Savio: (1) zo worden de groepen iets kleiner, (2) de 
problematiek is vaak anders in Bleydenberg dan in Savio.

○ De brievenbussen voor de ideeen zijn reeds gerealiseerd.
○ Vanaf nu zullen er expliciet 3 ideeen per vergadering vooraf worden bepaald, 

waarover er dan gesproken/gediscussieerd wordt tijdens de leerlingenraad. 
Volgende punten zullen besproken werden tijdens de eerstkomende 
leerlingenraad
■ 1-2-3e leerjaar: 1. plaats van de boekentassen, 2. spelen in en rond de 

zandbak, 3. keuze van thema's + datum voor de volgende keer
■ 4-5-6e leerjaar: 1. organisatie van kinderfuif, 2. ballen onder de container, 

3. waarom de groep in 2 werd gesplitst, 4. keuze van thema's + datum 
voor de volgende keer

● kerst-happening: begeleide wandeling, samen met politiecontrole. Start vanaf 



19.00u. Er wordt gevraagd aan de mensen langs de route om hun huis mooi 
met lichtjes te versieren. Waarschijnlijk zullen ouders en kinderen kunnen kiezen 
welk huis ze het mooist vinden.

● Nieuwe rij van Savio naar Bleydenberg: de kinderen van Savio komen langs het 
bergje te voet, de kinderen met de fiets gingen met de rij van de fietsers tot aan 
de krantenwinkel en gingen dan alleen naar Bleydenberg. Dit vinden een aantal 
ouders niet veilig, en bovendien kunnen we zo problemen krijgen met de 
verzekering indien er zich een probleem voor doet. Er zijn jammergenoeg te 
weinig juffen/meesters in Savio. Daarom zullen de fietsers die naar Bleydenberg 
moeten, toch meegaan met de voetgangers naar Bleydenberg. Momenteel is 
meester Nico een aantal trajecten aan het uitproberen.
○ 1e idee: fietsers mee te voet langs het bergje: is niet handig, soms door te 

zware boekentassen
○ 2e idee: voetgangers en fietsers langs Ouderenvreugd.Kleine omweg
○ Je zou eigenlijk een vrijwilliger per dag moeten hebben. Kunnen de PWA-

mensen hierin helpen? 
■ Willy heeft antwoord gekregen op zijn (wanhopige) e-mail naar de minister 

Pascal Smets over de verbouwing/bouw van de nieuwe school. Er zijn 211 
projecten ingediend, Wilsele staat op plaats 91. De financiering zou gebeuren 
adhv van 2 kanalen
● AGION (vroeger DIGO): hiermee zou een eerste fase van het project, 

ingediend op 30 mei 2000, voor de bouw van 6 nieuwe klaslokalen, 
polyvalente ruimte, sanitair en omgeving. Deze financiering zou reeds deze 
legislatuur (van de minister) in orde moeten komen

● DBFM (publiek-private partner): hierbij werd het volledige bouwdossier (16 
nieuwe klaslokalen, refter, turnzaal en verbouwing bestaande ruimtes) op 
datum 31 januari 2006. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de 
wachtlijst is van dit dossier.

3. Evaluatie BOE-AVOND: vrijdag 30 oktober 2009, georganiseerd door Gerrit en 
Peter. De idee was om met zo weinig mogelijk mensen zo veel mogelijk ouders aan 
te spreken. Iedereen was heel enthousiast. Bijna 500 mensen zijn door de school 
gegaan.  De aantrekkingskracht zou misschien wel wat verloren gaan indien we dit 
elk jaar zouden doen. Het idee werd wel geopperd om volgend jaar, de vrijdag voor 
de vakantie, iets anders te doen samen met de ouders.
DANK JE WEL aan Gerrit en Peter. 

4. Evaluatie Sinterklaasfeest: zowel  de aankoop van de snoepjes als bij de aankoop 
van de lampjes is nogal problematisch geweest. Gelukkig waren de kinderen heel 
blij met de lampjes en het snoep. Het is ook heel fijn dat de Sint hier goed op heeft 
ingespeeld. Dank je wel aan het schoolteam voor het uitwerken van het thema 
(zichtbaarheid als voetganger en fietser). Ook fijn dat Peter hier een briefje heeft 
voor voorzien. In de bestelling waren er echter 400 batterijen te veel geleverd. Idee 
is om dit ook uit te delen aan de kinderen, samen met een briefje van de Sint. 
Verdeelmoment: ergens in januari. Juf Ann volgt dit op. Volgend jaar zou dit punt 
reeds tijdens de 1e vergadering in september aan bod moeten komen. 

5. Opvolging werkgroepen
● Brede School: 

○ op maandag 7 december waren de inschrijvingen. Deze keer waren de 
inschrijvingen om 16u30 i.p.v. om 15u30, om meer mensen aan te spreken. 
Alle activiteiten zijn goed gevuld, soms nog enkele plaatsjes open.

○   Juf Ann zou graag in copie staan van de e-mails, zodat ze alles wat kan 
opvolgen, daar zij vaak een aanspreekpunt is op school.

○  Een van de activiteiten voor de lagere school werd wat vervroegd, wat 



positief onthaald werd. Voor de lagere school zijn er iets meer inschrijvingen, 
voor de kleuters is er een status quo.

○  Subsidies zijn binnengekomen bij Bart Pinxten, samen met nog een subsidie 
van 1250 euro om een spelenkoffer samen te stellen.

○  Er bestaat een tab-blad op de website van het Brede-School project: hier 
misschien de brief op zetten, samen met de data van de verscheidene 
activiteiten

● Wafelverkoop.
- Een aantal bakkers werden reeds naast elkaar gelegd. Familie van Klaas (1e 
kleuterklas) wordt nog gecontacteerd (Bart Pinxten volgt dit op)
- tijdslijn: 15 januari brief; bestellen tot 5 februari, levering 5 maart

● Zangavond: 
○ datum: zaterdag 6 februari van 15.00u tot 18.00u. 
○ Er zal een kleine pauze zijn, met koffie, frisdrank en eigen gebak
○ Thema: rond Valentijn en multi-cultureel
○  Er zal een heel kleine bijdrage (of zelfs niets) worden gevraagd bij de 

binnenkomst. Kunnen hiermee de kosten niet worden gedekt, dan zal de 
ouderraad bijspringen.

○ Juf Ann zal ervoor zorgen dat de turnzaal die namiddag zeker vrij is.
● Schoolfeest: Eerste samenkomst op 11 november 2009.

[verslag: zie bijlage]
Idee: ouders met niet-Belgische nationaliteit expliciet aanspreken. Kan dit via 
een briefje (desnoods in een andere taal)? Juf Ann wil hierin mee helpen, om 
deze mensen rechtstreeks aan te spreken. 
Volgende vergadering: zondag 30 januari om 14.00u bij Els Roelandt. 

● Verkeer: 
○ wat weinig enthousiasme vanuit de ouders, wellicht door te drukke agenda's.
○ er zijn reeds hesjes, lampjes, verkeersspelen
○ vanaf volgend jaar dit thema opnieuw opnemen. 

6. Variapunten
●  Bart Leys: 1e vergadering van de fuif: 

datum: 26 maart 2010: kinderfuif van 18.00u-20.00u, ondertussen bodega voor 
de ouders; ouderfuif vanaf 21.00u.

● Laure: kan voor ergonomische oplossingen zorgen voor op school, e.g. een 
zitbal per klas. Juf Ann volgt dit op.

● Martine: vraag om een pedagogische info-avond te voorzien voor ouders
● Martine: vraagteken bij  het niveau-lezen
● Hilde: vraag naar visie van de schoool over linkshandigheid (knippen, 

schrijven, ...)
● Hilde: vraag naar taakverdeling bij 1,5 juf/klas.

TO DO

● Naschoolse opvang: Er blijven nog heel wat bezorgdheden over bestaan bij de 
ouders. (Willy)

● Doek ouderraad: Hilde en Bart P.
● Datum oud-leerlingensportdag doorgeven (Bart L.)
● Opvolging van de fietsrij van Savio naar Bleydenberg.
● Opvolging van de wafelverkoop
● Opvolging van de variapunten (zie hierboven)



Punten voor de agenda van de volgende keer:
● pedagogische info-avond te voorzien voor ouders (Martine, iedereen: nadenken 

over thema)
● zitballen in de klas (Laure en Juf Ann)
● niveau-lezen
● vraag naar taakverdeling van 1,5 juf/klas – vraag naar Willy toe.
● Vermelden van oudercontact-moment

Volgende vergadering:
Donderdag 21 januari 2010 om 20.00u.
Iedereen welkom, in de refter, ingang langs de Panoramalaan.


