
Verslag ouderraad   20     sept  ember 20  10  

Aanwezig: Bart Pinxten (voorzitter), Leen Decin (verslag), Anneleen 
Convents, Bart Leys, Kristel De Bruyn,  Juf Ann Meeus,  Hilde De 
Beuckeleer, Juf Linda De Buck, Martine Maloens, Eef Delhaye,  Isabel 
Dhondt, Gerrit Verbeeck, Christine Beernaerts, Willy Godts, Marleen 
Gysen, Sandra Hellings, Fabienne Maswieus, Leen Magchiels, Peter 
Deckers, Els Deconinck

Verontschuldigd:    -  

1. Verwelkoming nieuwe en huidige leden

2. Wie bij de ouderraad wilt horen of het verslag wilt ontvangen, moet nu een 
inschrijfstrookje invullen en afgeven aan Hilde De Beuckeleer

3. Verslag vorige vergadering: werd goedgekeurd

4. Data van de volgende vergaderingen:
maandag 20 september 2010 (Verslag: Leen D.)
woensdag 20 oktober 2010 (verslag Christine Beernaerts)
dinsdag 7 december 2010 (Verslag: Eef Delhaye)  
donderdag 20 januari 2011 (verslag: Martine Maloens)  
maandag  14 maart 2011 (Verslag Sandra Hellings) 
dinsdag 26 april 2011 (Verslag: Isabelle Dhondt)  
woensdag 8 juni 2011 (Verslag: Leen Magchiels)

Er werd gevraagd of Bart Pinxten blijvende voorzitter wil zijn van de vergaderingen 
van de ouderraad. Bart wilt dit gelukkig doen, en dit wordt goedgekeurd.
Christine zal de agenda blijven verzorgen. Christine vraagt om agendapunten ten 
laatste 14 dagen voor de volgende ouderraad naar haar door te sturen. Zo kan zij 
bepaalde punten nog voorleggen aan Willy en het personeelsteam. Haar e-
mailadres: christine.beernaerts@telenet.be

5. Koffiemoment: 
1. Dank aan Anneleen voor alle cakes!
2. Juf Ann brengt aan dat het jammer was dat er geen koffie was in Savio, daar er 

dit jaar blijkbaar nogal wat ouders ook in Savio waren. Voor de vakantie was er 
op de ouderraad afgesproken om geen koffiemoment te verzorgen in Savio door 
de meestal lage opkomst van het aantal ouders. Op de laatste ouderraad van dit 
schooljaar spreken we duidelijker af met het personeelsteam of zij een 
koffiemoment wensen in Savio. Indien ja, dan moet er reeds voor de vakantie 
duidelijk afgesproken worden wie zich hiervoor allemaal zal engageren.

3. Christine brengt aan dat er te weinig tassen zijn. Christine heeft kopjes gekocht 
in de Macro voor 2,90 euro (incl. BTW) voor 6 tassen. Deze tassen zijn goed 
stapelbaar zijn. Voor 100 tassen is het 96,66 euro.
Besluit: Christine koopt 100 tassen aan.

6. Evaluatie informatiemoment-ouderavond
1. Bart brengt aan dat het moeilijk is om Willy te horen daar er te weinig mensen in 

de  refter kunnen. Het valt te overwegen om volgend jaar de tafels en de banken 
opzij te schuiven in de refter. 

mailto:christine.beernaerts@telenet.be


2. Christine vond de verhuis van Bleydenberg naar Savio en terug naar 
Bleydenberg heel lastig. Vraag om misschien bakken te kopen om glazen te 
vervoeren.   Bart vraagt dit even na bij Long.

3. In se zijn er te weinig mensen voor de ouderavond voor Savio. Volgend jaar zou 
dit beter moeten zijn daar er nu nogal wat mensen van de ouderraad kinderen in 
het 3e leerjaar hebben.

7. Aankoop buitenspeelgoed en fietsenstalling mbv het geld van de 
wafelverkoop
   * Er werden reeds ballen en springtouwen  aangekocht voor Bleydenberg en 

Savio door Juf Elke en Juf Kathleen
* De juffen brengen aan dat groter materiaal vaak te veel kost voor het budget 
vooropgesteld door de ouderraad 
*  De fietsenstalling was ook een stuk goedkoper dan voorzien 
*   De ouderraad steunt het idee om 1 of 2 loopfietsen aan te kopen voor 
Bleydenberg.
*  Juffen van Savio zouden het fijn vinden om een een tafelvoetbaltafel (=kicker) 
aan te kopen, maar dat is nogal duur. Bart Leys zal zien of we dit 2e hands 
kunnen aankopen. 
* We hebben sinds zaterdag 3 september een nieuwe fietsstalling dankzij Bart 
Peeters, Bart Pinxten en Kristof Dessein. Er zijn nog geen fietsenrekken in 
geplaatst. We beslissen om geen fietsrekken te plaatsen daar we zonder rekken 
veel meer fietsen kunnen plaatsen.

8.  Organisatie acitiviteiten dit schooljaar
a. Werkgroep Brede School: Mieke Louwette en Lieve Segers (tijdelijk)  zijn 
uit de werkgroep gestapt; Annemie Verlinden (mama van Kobe, Trui en Kaat 
Peeters) komt er nieuw bij. 
Contactpersoon: Christine Beernaerts
b. Werkgroep Schoolfeest  :   komt reeds samen. Zijn dezelfde mensen als 
vorig jaar. Datum schoolfeest: Zaterdag 14 mei 2011. Contactpersoon: Linda 
Kennis en Kris Verbruggen. Bart Leys wil vanaf dit jaar ook meehelpen. 
Volgende vergadering: 11 november 2010.
c. Infoavonden:

1. 26 oktober: Marc Litière over faalangst. Doelgroep: zowel kleuters als 
lagere school
* Nodig: Diaprojectie-scherm. 
* Er wordt besloten om de inkom voor iedereen gratis te houden.
* We zullen wel vragen dat de mensen zich vooraf inschrijven.
* Er zal iets te drinken aangeboden worden aan de mensen.
 * Martins Maloens zal samen met Anneleen Convents en Peter 
   Deckers de publiciteit verzogen. Start: binnen 2 weken. Er wordt 
   beslist om geen inschrijfstrookje gebruiken.
* Er wordt in beperkte kring wat reclame gemaakt (Willy geeft een 
affiche aan andere scholen in de buurt, ...).
* Willen meehelpen: Martine, Isabel, Anneleen, Christine, Kristel, 
Marleen, Hilde, Leen
2. We zullen zien of we nog  een extra info-avond organiseren na de 
voordracht van Marc Letiere.

d. Werkgroep Verkeer: Els  vraagt zich af of  iemand anders de trekkersrol 
kan opnemen, en stelt zich bovendien vragen bij de zinvolheid van een 



werkgroep Verkeer. Willy zal de school terug inschrijven voor Mobiel21. De 
ouderraad geeft aan dat ze de initiatieven van de school zullen 
steunen.
e. Sinterklaas: Coordinatie: Sandra Hellings

* Ouderraad zorgt terug voor een groot stuk snoep (ie. 1 grote koek of 
zo .) …
* Cake vorig jaar was wat moeilijk daar iedereen terug naar de klas 
moest;  strooisnoep was in orde. Voorstel: pudding als dessert voor
iedereen (na de middagmaaltijd). De pudding wordt wat versierd.
* Zouden er Pieten zijn dit jaar? Willy vraagt het eens aan de Sint ...
* Daar we nu al een fietsenstalling, fietsen etc sponsoren beslissen we 
om dit jaar geen extra gadgets aan te kopen

f.  Boe-avond was een succes vorig jaar, maar gaat maar 1 keer om de 3 jaar 
    door  … Peter en Gerrit organiseren toch iets op vrijdag 29 oktober, 
wat is een raadsel. Geen budget nodig. Ze organiseren alles zelf.

g. Pasta-avond: gaat door op 27 november. Wordt georganiseerd door het
6e leerjaar

h. Carol wil terug de wafelverkoop organiseren. Vraag om het desnoods dit 
jaar terug in het najaar ipv het voorjaar te organiseren. Sandra bespreekt dit 
met Carol
i. Zangavond of  -namiddag:  Anneleen wil dit terug organiseren. Eind januari 
blijkt een goede periode te zijn. Opnieuw op een zaterdagnamiddag.
j. Fuif: 25 februari. Er wordt opnieuw een kinderfuif georganiseerd. De 
leerkrachten organiseren dit.
k. Sportdag:  Donderdag 23 september is de eerstkomende vergadering van 
de Oudleerlingbond. De Oudleerlingenbond liet via Christine weten dat zij dit 
jaar tijd willen maken om de werking van de Ouleerlingenbond te herzien en 
dus ook aan te pakken. Sport was altijd al een draad doorheen de werking 
van de Oudleerlingenbond en dus vinden ook zij het spijtig dat ze dit jaar 
geen sportdag zullen voorzien.
l. Gezelschapsspe  l  en:   Voor onze school zijn er 16 spelen in de 
gezelschapspelenkoffer. Dit kadert in de Brede-School-actie waarbij 5 
scholen een carroussel hebben gemaakt om per jaar gezelschapsspelen aan 
elkaar door te geven. 
De leerkrachten beslissen hoe er met die spelen wordt omgegaan. Er werd 
beslist om: (1) de Jenga op de speelplaats aan te bieden, en (2) de andere 
spelen  te introduceren  in de klassen. Daarna misschien de mogelijkheid 
aanbieden om tijdens koude middagen deze spelen binnen aan te bieden 
aan de kinderen (met begeleiding van 1 leerkracht).
Er zal geen gezelschapsspelennamiddag worden gedaan dit jaar.
m. Nieuwe activiteiten:

* Els stelt voor om dit jaar (desnoods volgend jaar) mee te doen aan 
de 'Dag van de Leerkracht' op 5 oktober. 
Nota: 1 februari: 'Dag van de Directeur'
* Sandra: boeken-brunchen . Schrijver leest voor uit werk.
* Martine: kaas- en wijnavond. [zeer arbeidsintensief]
* Anneleen: Soep op straat  Soep op de stoep [op website VCOV]…

BESLUIT: een brief opstellen om al deze activiteiten bij de ouders voor te stellen en 
ouders te vragen om mee te helpen bij de organisatie van 1 van die activiteiten. 
Vermeld er tevens op wat er met het geld gebeurt + wat we vorig jaar hebben 



gedaan met het geld. Isabel maakt de flyer aan, Sandra helpt hierbij.

9. Varia:
- Els wil in samenwerking met mensen van de Brede school misschien een 
'Tippy' aankopen om desnoods als 'extra ruimte' te gebruiken bij de Brede 
School werking.  Els werkt dit concreter uit tegen de volgende ouderraad.
- Sandra: Naar aanleiding van een vraag over het fietsen van Savio naar 
Bleydenberg stelt de ouderraad dat dit punt het afgelopen jaar uitgebreid is 
besproken tijdens de bijeenkomsten. Een fietsrij bestaat niet. Ouders die hun 
kind niet zelfstandig willen laten fietsen van Savio naar de opvang, moeten 
hun kind te voet laten meegaan met de rij die wel begeleiding krijgt van een 
leerkracht.
- Leerlingenraad: verkiezingen volgende week. 

Volgende vergadering:
Woensdag 20 oktober 2010 om 20.00u.
Iedereen welkom, in de refter, ingang langs de Panoramalaan.


