
 
 

Verslag ouderraad 21 januari 2010 
 

Aanwezig: Anneleen Convents, Eef Delhay, Marleen Gysen, Els Deconinck, Rit Engelen, Isabel Dhondt, Martine 

Maloens, meester Bram Van Samang, juf Brigitte Dieryck, meester Willy Godts, Bart Pinxten, Bart Leys, Hilde De 

Beuckeleer (voorzitster), Kristel De Bruyn, Christine Beernaerts (verslag) 

 

Verontschuldigd: Sandra Hellings, Els Cuisinier, Greet Hoogsteyns, Peter Deckers, Wim Schuerman 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering + opvolging to do's 
• We starten de vergadering met het goede voornemen om de verslagen sneller te verspreiden en de 

variapunten ten laatste 2 weken voor een volgende vergadering door te spelen aan Christine. (nvdr. 

Hilde zal rond die tijd telkens een herinneringsmailtje rondsturen) 

• Extra batterijen (van de lampjes): zullen tijdens de verkeersweken in mei verspreid worden met 

een leuk briefje. 

• Het verkeersspel 'in vervoering': Sandra heeft vanuit de ouderraad een aantal verkeerspelen 

aangekocht voor de school, maar het spel 'in vervoering' is effectief niet meer verkrijgbaar. Je 

kan enkel spelbegeleiders vastleggen bij het Centrum Informatieve Spelen om dit spel op school te 

komen spelen. Maar hierrond is nog niks concreets afgesproken. 

• Doek ouderraad: Bart is er mee bezig 

• Foto's ouderraad voor website: Wim is er mee bezig 

• Toelichting ivm de naschoolse opvang: Marc start omstreeks 16u15 met de studie omdat de 

kinderen echt wel nood hebben om wat te spelen. De kinderen zijn niet altijd gemotiveerd om hun 

huiswerk te maken tijdens de studie. Misschien kunnen ouders dat met hun kinderen bespreken. 

Gemiddeld zijn er een 15-tal kinderen in de studie. Door de naschoolse activiteiten varieert dat 

aantal sterk. Koek & drinken valt omstreeks 16u30. Marc stelde zelf al aan ouders voor om kinderen 

die lang blijven een extra boterham mee te geven.  
 

2. Schoolnieuws 
Verslag leerlingenraad januari 2010 

Vanaf nu vergaderen de afgevaardigden van Bleydenberg en van Savio apart. De kinderen van 

Bleydenberg voelen zich daar duidelijk beter bij. De afgevaardigden van het 1ste, 2de en 3de leerjaar 

worden begeleid door juf Ann: er zijn afspraken gemaakt omtrent het plaatsen van de boekentassen op 

de rekken (verloopt al ordelijker) en er mag enkel rond de zandbak gespeeld worden als de speeltijd 

niet samenvalt met die van de kleuters.  

De afgevaardigden van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden begeleid door meester Willy: er zal een 

net aangekocht worden om te voorkomen dat er nog ballen onder de klascontainer kunnen verzeilen. De 

kinderfuif: de kinderen van de leerlingenraad (in Savio) zullen een overzicht maken van de liedjes die 

aan bod mogen komen. Alle kinderen mogen voorstellen indienen. In de keuze van de liedjes zullen ze 

rekening houden met de verschillende leeftijdsgroepen. 

Hilde zorgt voor een decibelmeter zodat ook dit aspect in het oog kan gehouden worden. Marleen 

vraagt na wat aanvaardbare decibels zijn voor kinderen. 
 

Sneeuwklassen & evaluatie spaghetti-avond 

De kinderen van het 6de leerjaar zijn van 20 tot 28 januari op sneeuwklassen naar Saint-Luc in 



Zwitserland. De vorige jaren gingen ze altijd met de skitrein vanuit Leuven, maar omwille van de zeer 

grote vertragingen en ook omwille van de kostprijs werd dit jaar geopteerd voor een busreis met 3 

chauffeurs. De bus is zeer goed op tijd kunnen vertrekken (tegen 20u) en de kinderen zijn de volgende 

morgen (omstreeks 10u ) op hun bestemming in Zwitserland aangekomen. De avonturen van het 6de 

leerjaar kunnen dagelijks gevolgd worden op de website van de school. 
 

De spaghetti-avond is heel goed verlopen. Het eten was lekker en goed voorbereid, waardoor de 

bediening ook heel vlot verliep. Er kwam iets minder volk eten dan vorig jaar, maar nog stonden ouders 

aan te schuiven om een tafel te krijgen. De kinderen van het 6de leerjaar hebben heel hard gewerkt 

om iedereen op zijn wenken te bedienen. De ouders en de juffen/meesters werkten dan weer heel hard 

in de keuken, aan de kassa,... De opbrengst van de spaghetti-avond gaat naar de schoolkas, aangezien 

het schoolbestuur nog steeds jaarlijks financieel bijdraagt aan de sneeuwklassen.  
 

Opvolging aanpak nieuwe rij Savio naar Bleydenberg 

De rij verloopt momenteel via ouderenvreugd naar Bleydenberg. Kinderen die naar huis fietsen worden 

veilig overgezet naar de Kapellelaan toe, maar gaan dan op eigen kracht naar huis. Willy merkt op dat 

ouders 's morgens hun kinderen toch ook alleen naar school laten fietsen. Een PWA'er inschakelen om 

de kinderen te begeleiden aan het kruispunt van de Kapellelaan met de Albert Woutersstraat is geen 

optie. Marc van de opvang begint pas om 16u te werken.  
 

Uitgevoerde werken aan het dak van Bleydenberg 

Er was een groot lek aan het dak boven het 1ste en 2de leerjaar. Dat dak is tijdens de kerstvakantie  

volledig vernieuwd. Kostprijs: 3.700 euro, volledig te betalen uit de eigen werkingsmiddelen, aangezien 

er pas vanaf 6.000 euro subsidies worden toegekend.  
 

Uitgevoerde werken verluchting lokaal 5de leerjaar 

Kris (kluspapa) en Michael (klusman scholengroep 'De Vaart') hebben samen een ventilator geplaatst in 

het lokaal van het 5de leerjaar. Eenmaal aangesloten zal dit lokaal beter verlucht worden. In principe 

krijgt het 2de lokaal van het 5de leerjaar (grenzend aan het scoutsterrein) ook een ventilator. 
 

3. Evaluatie kersthappening 
Een leuke tocht met heel veel versierde huizen. 

Het huis aan de Stadsvest met de vele versiering in de voortuin en de popcorn heeft de meeste 

stemmen gekregen van de ouders en kinderen. Zij hebben een mand vol streekbieren gekregen van de 

school. Kan de school hierrond iets uithangen aan de poort? 
 

4. Opvolging werkgroepen 
Werkgroep Brede School 

• De naschoolse activiteiten zijn allemaal goed gestart. 

• Het bredeschoolproject bevat ook een deelproject 'gezelschapsspelenkoffers' voor de 5 

deelnemende Wilselse scholen van het project. Nieke (coördinator Brede School voor Leuven) 

coördineert dit deelproject. Er zullen 5 koffers worden samengesteld met elk ongeveer 10 

spelletjes: 5 dezelfde populaire en toegankelijke basisspelen en 5 wisselspelen die verschillen van 

koffer tot koffer. Elke koffer bevat ook 1 reuzespel. Het budget bedraagt 1.250 euro en staat 

momenteel op de rekening van onze ouderraad. Er is een werkgroepje samengesteld met 

contactpersonen van de 5 scholen, die samen met Nieke het deelprojectje verder concreet zullen 

maken. Eenmaal de koffers zijn samengesteld kunnen de scholen die gebruiken tijdens 

middagpauzes en tijdens opvanguren. Bedoeling is ook om een gezelschapsspelennamiddag te 

organiseren tussen de 5 scholen. Die zou doorgaan in de serviceflats van Terputkapelle. Willy gaat 

na of Marc (van de opvang) dit deelproject mee kan oppakken in de school tijdens zijn stage-uren. 

Er zal ook nagegaan worden of de kinderen van de hoogste graad ingeschakeld kunnen worden. Alle 

aanwezigen op de ouderraad kunnen hun opmerkingen bij het verslag en de voorgestelde spelen 

doorsturen naar christine.beernaerts@telenet.be 



Wafelverkoop 

De brieven om te bestellen zijn in sommige klassen al meegegaan. Martine merkt dat er in de brief 

alleen over 'een doos wafels' wordt gesproken, maar dat gewicht of hoeveelheid wafels in een doos 

ontbreken. Zo wordt het voor ouders wel moeilijk om in te schatten hoeveel dozen ze moeten bestellen. 

Christine geeft dit door aan Carol van de werkgroep. (nvdr. 1 doos = 700 gram) 
 

Zangnamiddag 6 februari 2010 

Weinig inschrijvingen tot nu toe: 6 volwassenen en 7 kinderen.  Er is al een herinneringsbrief 

vertrokken, er hangt een pamflet aan de poort en op de homepage van de website staat er ook info 

over de zangnamiddag. De zangnamiddag gaat alleszins door. De ouderraad ging deze activiteit sowieso 

financieel bekostigen. 
 

Schoolfeest 30 mei 2010 

De werkgroep heeft op 2 januari reeds al het materiaal (podium, tafels, stoelen, marktkraampjes) 

kunnen reserveren bij het stadsmagazijn. Gelukkig, want op 29 mei is het Wereldfeest en op 30 mei is 

het halve triatlon in Leuven. De werkgroep zal nagaan welk parcours de triatlon zal afleggen. Dan 

kunnen ouders op de hoogte worden gebracht. 
 

Kinderfuif/schoolfuif 26 maart 2010 

Er wordt stilgestaan bij de vraag of de combinatie er niet gaat voor zorgen dat ouders na de kinderfuif 

hun kroost naar huis zullen brengen om dan zelf ook thuis te blijven. Ook de school zit met die 

bedenking. De kinderen van de school zijn al druk bezig met de samenstelling van de muzieklijst voor de 

kinderfuif. Zal achteraf zeker geëvalueerd worden. 
 

5. Zitballen in de klas 
Omdat Laure niet aanwezig is op de vergadering en er niemand concrete info heeft over het voorstel 

van de zitballen, stellen we voor dat Leen aan Laure vraagt om gewoon eens bij Willy langs te gaan. Bij 

deze beslissen we dat dit punt niet meer verder opgevolgd moet worden door de ouderraad. 
 

6. Pedagogische infoavond 
Er werden een aantal ideeën uitgebreid besproken: 

• Marc Litière: een kinisist van Wilsele dorp die heel veel weet over ergonomie, schrijfmotoriek (bv. 

op vlak van linkshandigheid) bij kinderen. Hij heeft ook al boeken geschreven. Martine spreekt 

Marc eens aan. Willy vraagt aan de scholengroep 'De Vaart' of er interesse is om hierrond samen 

een infoavond op te zetten. Willy, Martine en Christine pakken dit ook mee naar de vergadering van   

Brede School met alle Wilselse scholen (= netoverschrijdend). Timing voor deze infoavond: oktober 
2010. 

• Het VCOV biedt minstens maandelijks infoavonden aan in de provincie Vlaams-Brabant. Zo is er op 

8 februari een infoavond over pesten in het Sint-Jozefscollege in Aarschot. De 6 aangesloten 

ouders bij het VCOV houden alle binnenkomende informatie van het VCOV goed in het oog. 

• De ouderraad opteert om dit schooljaar een infoavond te organiseren in het kader van de 

verkeersweken in mei. Aan de leden van het VCOV (6 ouders dus) wordt gevraagd om de komende 

dagen/weken intensief op zoek te gaan naar een interessante spreker en naar een interessant 

onderwerp. Timing voor deze infoavond: mei 2010. 
 

7. Variapunten/vragen van ouders 
Niveaulezen  

Kinderen van het 1ste leerjaar (vanaf februari 2010), kinderen van het 2de leerjaar en kinderen van 

het 3de leerjaar (tot maart 2010) lezen luidop in boekjes van hun niveau. De kinderen worden volgens 

hun niveau ingedeeld in kleine groepjes. Het lezen wordt begeleid door een ouder, grootouder of een 

juf. Een aantal ouders die zich mee inzetten voor het niveaulezen zitten met vragen omtrent de 

organisatie van het niveaulezen. Vanuit haar eigen ervaring met een groepje kinderen merkt Martine bv. 

op dat ze niet goed weet hoe ze kinderen die in niveau 1 blijven hangen naar een hoger niveau kan 



brengen.  Er is ook vraag naar meer info over de opvolging van de kinderen. De ouderraad gaat hier vrij 

diep op in en het is wel duidelijk dat begeleiders van niveaulezen gewoon met veel vragen omtrent het 

niveaulezen zitten.  

Willy en juf Brigitte nemen een aantal besluiten mee naar het personeelsteam: 

• Het is belangrijk om in het begin van het jaar begeleiders van niveaulezen eens samen te brengen 

op een woensdag om duidelijke instructies te geven en om vragen te beantwoorden. 

• Na elke uurtje niveaulezen de begeleiders een fiche laten invullen waarbij ze zelf de kinderen 

kunnen evalueren.  

• Zwakke groepjes zo veel mogelijk samenzetten met leerkrachten. 
 

Aanpak linkshandigheid op school 

In de jongste kleuterklassen worden kleutertjes zoveel mogelijk gestimuleerd om rechtshandig te 

werken (bv. materiaal altijd rechts klaarleggen). Pas op de leeftijd van 4 à 5 jaar kan je er zeker van 

zijn dat een kind linkshandig is. De leerkrachten van onze school hebben ook vorming gevolgd bij Marc 

Litière (zie ook punt 6) ivm de schrijfmotoriek. Marc Litière vindt dat kinderen die linkshandig zijn nu 

eenmaal leven in een wereld die ingesteld is op rechtshandigheid en dus rechtshandige scharen en 

latten etc. zouden moeten leren gebruiken. De school gaat de linkshandige scharen die nu in gebruik 

zijn en waar de linkshandige kinderen aan gewend zijn uiteraard niet zomaar wegnemen. Bij het 

schrijven (methode D'haese) wordt het blad schuin gelegd naar de andere kant. De letterhelling blijft 

hetzelfde (schuin naar rechts). Er wordt voor gezorgd dat linkshandige kinderen aan de linkerkant van 

de bank zitten zodat er geen ellebogengestoot ontstaat. 

 

Taakverdeling 1,5 juf/klas 

Hilde geeft aan dat heel wat ouders met vragen blijven zitten over de taakverdeling. Het is inderdaad 

zo dat toetsen vaak direkt na het maken ervan door een van de juffen tijdens de lesuren worden 

verbeterd. Maar dat is een bewuste keuze van de school. Een klas met 29 kinderen produceert heel wat 

te verbeteren materiaal en dus opteert de school ervoor om dit tijdens de lesuren te doen. De 

kinderen krijgen dan ook heel snel hun toetsen terug waardoor ze beter hun fouten inzien en kunnen 

verbeteren. Andere taken van de extra juf: kinderen die zwakker presteren worden in groepjes 

bijgewerkt door de extra juf, ook kinderen die ziek geweest zijn worden zo vlot bijgewerkt,...  
 

Volgende oudercontact 

Is verschoven naar 16 maart.  
 

Opbouw van het rapport 

We kregen een vraag door van een papa over het ontwerp van het rapport. 

Brigitte en Willy leggen uit dat de school er bewust voor kiest om geen klasgemiddelde te vermelden. 

Ouders kunnen uiteraard op het oudercontact vragen waar hun kind zich situeert tegenover de rest van 

de klas. Maar dan kan de leerkracht ook aangeven of het een eerder zwakke of sterke klas is. Het 

rapport blijft ook een momentopname: een kind dat al zijn woorden normaalgezien correct kan 

schrijven kan tijdens een toets kompleet de mist ingaan door omstandigheden. De leerkracht geeft in 

het rapport wel per toets aan hoeveel een kind normaalgezien zou moeten halen. Daar tegenover kan je 

de punten van je kind wel vergelijken, maar het voornaamste blijft toch het nakijken van de toetsen die  

de kinderen mee naar huis brengen om te laten tekenen. Alle aanwezige ouders van lagere 

schoolkinderen vinden de huidige opbouw van het rapport dik OK, ook al moet je bij het 1ste rapport 

even puzzelen om alles goed door te hebben. We spreken af dat dit punt de volgende vergadering niet 

opnieuw aan bod moet komen. 

 

Volgende bijeenkomsten van de ouderraad:Volgende bijeenkomsten van de ouderraad:Volgende bijeenkomsten van de ouderraad:Volgende bijeenkomsten van de ouderraad:    
maandag 1 maart 2010maandag 1 maart 2010maandag 1 maart 2010maandag 1 maart 2010    
dinsdag 20 april 2010dinsdag 20 april 2010dinsdag 20 april 2010dinsdag 20 april 2010    



woensdag 9 juni 2010woensdag 9 juni 2010woensdag 9 juni 2010woensdag 9 juni 2010    


