
 
 

Verslag ouderraad 20 oktober 2010 
 

Aanwezig: Els Deconinck, Bart Leys, Eef Delhaye, Marleen Gysen, Bart Pinxten, Kristel De Bruyn, Isabel Dhondt, 

Fabienne Maswiens, Martine Maloens, Christine Beernaerts (verslag), juf Gudrun Vereecke, juf Hilde Vranken, 

Willy Godts 

 

Verontschuldigd: Hilde De Beuckeleer, Sandra Hellings, Ann Maertens, Leen Magchiels, Anneleen Convents, Peter 

Deckers, Gerrit Verbeeck 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt volledig goedgekeurd. 

 

2. Werving ouders voor onze werkgroepen 
Isabel maakte een foldertje met een overzicht van alle werkgroepen. Eén ouder reageerde om mee te helpen aan 

de zangnamiddag. Ook Ann Sluys zal dit keer de zangnamiddag mee voorbereiden. De zangnamiddag gaat door op 

zaterdag 22 januari. 

 

Wafelverkoop: de ouderraad opteert om de wafelverkoop voor de krokusvakantie te houden. 

 

3. Opvolging aankopen door de ouderraad 
• Juf Katleen heeft ballen gekocht voor Savio 

• Juf Elke heeft ballen gekocht voor Bleydenberg 

• De (loop)fietsen voor Bleydenberg worden nog aangekocht 

• Kickerspel voor Savio (Bart L.): een robuuste buitentafel (92 kg.) waaraan 4 kinderen kunnen spelen kost nieuw 

zo'n 600 à 700 euro (in Nederland); nieuwe binnentafels kosten 400 tot 1000 euro. Willy speelt de gegevens 

van een website ivm sportmateriaal voor de turnzaal door aan Bart, want daar staan blijkbaar ook kickertafels 

in vermeld. Wordt verder uitgezocht en na de volgende wafelverkoop bekijken we of er voldoende geld is om 

een nieuwe kickertafel aan te kopen. 

• Tipi/wigwam (Els): Omwille van de beperkte plaats in de school om op een gezellige manier extra activiteiten 

te doen (tijdens de schooluren en tijdens Brede Schoolactiviteiten) groeide tijdens de lessen yoga van Brede 

School het idee om met een tipi/wigwam te werken. Een basismodel (grondzeil heeft een doorsnede van 5 m.) 

kost zo'n 500 euro. De ouderraad en de aanwezige juffen vinden het een zeer creatief idee dat we moeten 

bijhouden, maar dat in de huidige omstandigheden niet haalbaar is. Als de tipi nat zou worden, moet die ook op 

een deftige manier binnen kunnen drogen en ook goed kunnen opgeborgen worden. Het is absoluut geen optie 

om die tipi zelfs maar 1 nacht op het speelplein te laten staan. Er gebeuren de laatste tijd toch geregeld 

kleine vandalismestreken door jongeren van buiten de school.  

• T-shirts met het embleem van Bleydenberg (Christine): Tijdens de veldloop voor de lagere scholen van Leuven, 

viel het op dat we als school niet zichtbaar aanwezig waren door bv. een T-shirt van de school te dragen. De 

school heeft tot nu toe er altijd voor gekozen om geen verplichting op te leggen om een T-shirt te kopen voor 

de turnles en uitstappen, omdat een kwalitatief goede T-shirt makkelijk tot 15 euro per stuk kost. We houden 

het idee bij.  

• Budget ouderraad aankopen: Met het geld van de vorige wafelverkoop is er een 600 euro uitgetrokken voor de 

overdekte fietsenstalling. We hadden 500 euro voorzien voor buitenspeelgoed. We missen nog het 

totaalplaatje van wat er al is uitgegeven aan buitenspeelgoed (wordt opgevolgd). 
 

 



 

4. Dag van de leerkracht 
Tijdens de 'Dag van de leerkracht' (5 oktober) trakteerde de ouderraad het personeel van de school op een 

warme maaltijd 'pasta pesto' (met speciale dank aan onze koks Peter & Gerrit) terwijl andere ouders het toezicht 

op de speelplaatsen en het speelplein overnamen. Leen overhandigde ondertussen de enveloppen met talrijke 

brieven en tekeningen aan de juffen, meesters en al het ondersteunend personeel van de school. Het personeel 

apprecieerde dit initiatief enorm. Bij de leerkrachten was er toch eerst enige schroom bij het uitdelen van de 

briefjes aan de leerlingen, waarin gevraagd werd om briefjes en tekeningen te maken voor de juf/meester. Het 

onderhoudspersoneel kreeg minder respons. Juf Annie en juf Fathiya komen meer in contact met de kinderen en 

kregen dan ook weer meer respons. Heel wat kinderen vonden het wel gek dat er plots ouders toezicht hielden. We 

hadden moeten vragen om alle kinderen te verwittigen. Het was een leuk idee van Els en een dikke merci voor  

Leen, Marleen, Peter en Gerrit die dit allemaal snel en goed voorbereid hebben.  

 

5. Infoavond faalangst 
De voorbereidingen lopen goed. Marc Litière gaf aan dat de infoavond toch zeker tot 23u zal duren en dus 

voorzien we een pauze, waarbij de aanwezigen iets kunnen drinken. Tijdens de pauze kunnen er ook vragen gesteld 

worden aan Marc. De infoavond gaat door in de turnzaal. De Twijg leent hun diascherm uit (bedankt). Dinsdag om 

15u30 halen we de stoelen van het 3de leerjaar naar beneden. We vermoeden een opkomst van 50 à 60 ouders en 

leerkrachten (nvdr. Er waren meer dan 70 ouders en leerkrachten aanwezig). 

  

6. De 'GOE-avond' op vrijdag 29 oktober 
Ze doen het weer! Peter & Gerrit lieten via Willy weten dat ze 'op schema' zitten en dat alles wel in orde komt. 

Een speurtocht met zaklamp... en tolgeld in de vorm van allerlei lekkers.... 

 

7. Leerlingenraad 
De leerlingenraad van Bleydenberg en Savio is weer samengesteld en ze hebben reeds een 1ste maal vergaderd. 

In Bleydenberg wordt de leerlingenraad begeleid door juf Hilde & juf Ann: 

− Opbergplaatsen voor de fietshelmen: De kast waarover we het vorig jaar hadden is door Sebastien (onze 

klusman) afgekeurd.  Nu vinden de fietshelmen hun plek op de vensterbanken en op de nog vrije plaatsen bij de 

kapstokken. 

− Fluovestjes: De dagen worden korter en donkerder. De leerlingenraad heeft beslist dat ze de kinderen van de 

school gaan aansporen om zowel te voet als per fiets met een fluovestje naar school te komen. Er worden 

foto's getrokken, er wordt een foldertje gemaakt en een flouband verspreid (van het Bobby-project). 

− Er komt opnieuw een ideeënbrievenbus voor de kinderen. 

− Met de spaaractie van de kiwi's worden nieuwe ballen aangekocht. Meester Bram heeft alle oude en versleten 

ballen reeds weggedaan. 

− De leerlingenraad vraagt een nieuwe basketbalring voor de speelplaats. Die zou opnieuw aan het torentje 

moeten komen, maar het bevestigen van de plaat  heeft in het verleden al 'stevigheids'problemen opgeleverd. 

De school denkt dat er ook jongeren van buiten de school aan de ring komen hangen, waardoor het plakkaat 

steeds loskomt. Eenmaal Bart zicht heeft hoeveel buitenspeelgoed er al is aangekocht voor Bleydenberg en 

Savio, bekijken we of de ouderraad de nieuwe basketbalring zal betalen.  

− Volgende leerlingenraad: 16 november 

 

In Savio wordt de leerlingenraad begeleid door meester Willy & juf Leen: 

− Voor de meisjes-wc wordt een spiegel gevraagd. 

− Er zijn klachten over kapotte stenen in het gat van de haag, waardoor kinderen zich pijn doen. In dat gat van 

de haag mag eigenlijk niet gespeeld worden en de leerlingen van de leerlingenraad gaan dit in de klassen 

melden. 

− Er worden witte lijnen gevraagd voor het voetbalveld: komt in orde 

− De klascontainer is een doorn in het oog van alle kinderen. Nu wordt de onderkant beter afgedicht, zodat er 

geen ballen meer onder kunnen belanden. De kinderen hebben ook voorgesteld om iets positiefs met de 

container te doen: er een spelletjesklas van maken.  

− Spaaractie kiwi's (voor ballen): er is nu 1 grote kaart waar alle klassen samen op sparen 

− Buitenspeelgoed: De leerlingenraad vraagt nieuwe stelten. 

− De leerlingen willen graag 1 keer per week op het scoutsterrein spelen. De kinderen zullen een voorstel 

bezorgen aan de leerkrachten. En dan zullen ze de verantwoordelijke van het scoutsterrein moeten vragen of 

dit mag. Meester Niko speelt hen de contactpersoon voor het scoutsterrein door. 



− De leerlingen willen graag een 'funday' op school (naar Amerikaans voorbeeld) = karnaval bij ons. 

8. Oudleerlingenbond (OLB) 
De groep van 8 leden is sinds kort gehalveerd. Stefaan Boon, Maria Sterckx, Mirjam Buts en Herman Swinnen 

verlaten de oudleerlingenbond na vele (tap)jaren. De OLB bestaat nu nog uit: Bert Dezeure, Xavier Piron, Wilfried 

Tweepenninckx en Bart Leys. Via Facebook lanceert Bert een oproep naar oudleerlingen. De huidige OLB wil dit 

jaar tijd nemen om een nieuwe structuur op te zetten. Er komt dit jaar geen sportdag. De OLB zal dit jaar wel de 

drankstand voorzien van de pasta-dag van het 6de leerjaar, de schoolfuif en het schoolfeest. Er zal bij deze 

activiteiten wel wat steun van de ouders gevraagd worden. Vanuit de ouderraad roepen we de OLB op om in de 

toekomst veel meer ruchtbaarheid en bekendheid te geven aan de Oudleerlingenbond. 

 

9. Bouwdossier 
Willy geeft een uiteenzetting over de geschiedenis en de huidige ontwikkelingen in het bouwdossier van onze 

school. In bijlage de volledige powerpoint met uitleg door onze directeur. Daarin ondermeer uitleg over alle 

betrokken instellingen (AGION, DBFM, DIKO,...) en ook de geschiedenis van ons bouwdossier. 

 

Een aantal vaststellingen: 

• De school heeft in september een soort 'voorcontract' gekregen van DBFM,  waarin enkel voorlopige cijfers 

worden opgegeven. In de media verschenen ook reeds berichten dat de bedragen, die de scholen jaarlijks op 

tafel zouden moeten leggen om mee de bouw te financieren, gewoonweg onmogelijk zijn voor de scholen. Het 

zou gaan om een grote hap uit de werkingskosten. Ook de voorlopige cijfers omtrent het jaarlijkse onderhoud 

(herstellingswerken,...) zijn enorm hoog. Na 30 jaar zou de nieuwbouw dan overgedragen worden aan de 

inrichtende macht van de school, maar ondertussen zou de school zelf veel te veel geld op tafel moeten leggen. 

 Onze school heeft jaarlijks zo'n 160.000 à 170.000 euro werkingskosten. Momenteel spendeert de school 

jaarlijks zo'n 30.000 euro aan herstellingswerken en jaarlijkse keuringen. De voorlopige cijfers bij DBFM 

vermelden jaarlijks zo'n 81.000 euro aan kosten voor o.a. herstellingswerken aan de nieuwbouw.  Op dit 

moment zal ook geen enkele school binnen het katholieke net dit voorcontract tekenen in deze vorm tekenen. 

Het DIKO (katholiek net) vecht de inhoud van dit voorcontract ook aan bij de Vlaamse overheid. 

• Eenmaal de nieuwbouw er zal zijn is het uiteraard de bedoeling de gronden, waarop Savio staat te verkopen. 

Dat geld zou dan -in samenspraak met het parochiaal overleg- integraal in de spaarpot van onze school 

belanden.   

• Er is recent een positieve bijeenkomst geweest tussen de school, DBFM en DIKO. Wordt zeker vervold 

 

10. Variapunten (oproep: vragen van ouders en variapunten tijdig doorspelen aan 

Christine, zodat die indien nodig nog even met de juffen/meesters bekeken kunnen 

worden) 
• Schoolfeest (Christine): De datum is verplaatst naar zaterdag 25 juni!  De eerdere datum (14 mei) bleek 

onmogelijk omdat cultuurcentrum 30CC tijdens dat weekend vrijwel al het materiaal van het stadsmagazijn 

gereserveerd heeft. Kris (van de werkgroep schoolfeest) ging voor alle zekerheid al vroeg ons materiaal 

(podium, stoelen, schragen, ...) vastleggen en kwam er zo achter. Zaterdag 25 juni bleek nog de enige mogelijke 

datum want: in de 2de helft van mei vallen de openluchtklassen voor het 3de en 4de leerjaar, eind mei/begin 

juni vallen de communiefeesten, dan heeft de lagere school 2 weken proefwerken. Er wordt geopteerd om in 

de loop van juni een samenkomst te voorzien tussen het wijkbureau, WD3012, de scouts en de school om een 

kalender op te maken voor volgend schooljaar. Het is spijtig dat het schoolfeest nu zal samenvallen met het 

wijkfeest en de bebloemingsactiviteit van WD3012. 

• Drinken in Savio (Els): Er is een vraag gekomen van ouders in Savio over het drinken. Er zou geen echt 

drinkmoment worden voorzien en het water van de kraantjes zou te koud zijn. In principe kunnen kinderen 

drinken zoveel ze willen en aangezien een aantal kinderen melk drinken, is er wel nog een drinkmoment. De 

aanwezige Savio-ouders zien niet echt een probleem.  

• Rijtjes van de kleintjes (Martine): Voorstel om de rij van de kleintjes naar de andere kant van de speelplaats 

te verplaatsen. Ze blijven het langst op de speelplaats staan, doordat heel wat ouders de juf aanspreken. 

Sneller naar binnen gaan zou misschien minder snel traantjes opleveren. De rij met de kleintjes wordt met 

opzet onder het afdak geplaatst omdat het niet echt om een rij gaat, maar de peutertjes op de banken zitten. 

• Opvang door Sporty op schoolvrije dagen: Zal in de toekomst vroeger worden aangekondigd. Er hebben 

uiteindelijk toch nog 50 kinderen deelgenomen aan de activiteiten van Sporty. 

• De Sint komt op vrijdag 3 december onze school bezoeken.  

 



    

    

VolgendVolgendVolgendVolgende bijeenkomst van de ouderraad:e bijeenkomst van de ouderraad:e bijeenkomst van de ouderraad:e bijeenkomst van de ouderraad:    

dinsdag 7 december 2010dinsdag 7 december 2010dinsdag 7 december 2010dinsdag 7 december 2010    
met als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bart    

en verslaggeefster: Eefen verslaggeefster: Eefen verslaggeefster: Eefen verslaggeefster: Eef    


