
 
 

Verslag ouderraad 7 december 2010 
 

Aanwezig: Els Deconinck, Eef Delhaye (verslag), Bart Pinxten, Kristel De Bruyn, Christine Beernaerts , juf Elke 

Guelinckx, meester Nico Verbeeck, Willy Godts, Hilde De Beuckeleer; Wim Schuerman, Peter Deckers, ,Anneleen 

Convents, Leen Decin 

 

Verontschuldigd:, Sandra Hellings, Leen Magchiels,  Marleen Gysen, Martine Maloens, Isabel Dhondt 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Evaluatie ‘Goe-avond’ 
Opzet: een speurtocht met zaklamp... en tolgeld in de vorm van allerlei lekkers.... 

Uitgangspunt is goed geslaagd: met minimale inspanning mensen bijeenkrijgen. 

Aandachtspunten:  

- Veiligheid van de combinatie kaarsjes - kinderen 

- Veel minder drank dan vorig jaar meegebracht – iets te weinig misschien? (vorig jaar was er te veel drank) 

 

3. Evaluatie infoavond over ‘faalangst’ met Marc Litière 
Het was een succes. Goede opkomst: er waren meer dan 70 ouders en veel leerkrachten aanwezig. Marc Litière was 

zelf ook enthousiast om een voordracht in Wilsele te doen + van de goede respons van de ouders. 

Vraag of er nog een info-avond van de ouderraad in het voorjaar komt of misschien beter maar 1 per jaar? Er 

wordt geopteerd om dit maar 1 keer in het jaar te doen.  

Suggestie voor volgende voordracht: spreker van VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) 

over “grenzen stellen”. Wim gaat nu al na of de spreker kan. Idee is om de infoavond rond 15 oktober te doen - op 

een dinsdag of een donderdag indien mogelijk. 

Aandachtspunt: 

Volgende keer aftoetsen of er niets anders te doen is in Wilsele. Dit is nu niet afgetoetst en niet opgemerkt. Het 

is wel moeilijk om zicht te krijgen op alles wat in Wilsele gebeurt.  
 

Nota ivm activiteiten VCOVB  – Er zijn nu 5 ouders die allerlei info vanuit het VCOV via de mail toegestuurd 

krijgen. Berichten omtrent infoavonden/gespreksavonden kunnen rondgestuurd worden naar alle ouders die ook 

het verslag van de ouderraad ontvangen. Deze mails worden vanaf nu doorgestuurd naar mensen die ook het verslag 

ouderraad krijgen. Mensen die dus nieuws willen krijgen over activiteiten VCOB moeten zich inschrijven op 

verslagen ouderraad. Deze boodschap (als inschrijven op nieuws ouderraad dan ook boodschappen VCOB) zal ook 

in nieuwsbrief van september verschijnen.  

 



4. Evaluatie ‘spaghetti-festijn’ 6e leerjaar + gewijzigde datum sneeuwklassen 
Comité is nog niet samengekomen om na te bespreken. Er is dus nog geen formele evaluatie geweest. 

Positief: 

• Opentrekken naar de middag toe is een groot succes.  

• Deel van het succes is ook dat er al meer ervaring is . Hierdoor ging de bediening vlot.  

• Wat zeker geholpen heeft is dat de mensen een plaats toegewezen kregen.  

• Er waren 410 inschrijvingen en een goede opbrengst. Het is ongeveer genoeg om de kosten te dekken, de 

school legt het verschil bij.  

Aandachtspunten; 

• Er wordt vastgesteld dat er minder ouders mee komen werken.  

• Misschien dat er ’s middags (in de praktijk) iets te veel volk in de keuken stond en iets te weinig volk voor 

het opruimen. Dit moeten worden afgetoetst met de koks.  

• De kinderen moesten wel langer werken. Volgend jaar best een gezamenlijk eetmoment rond 15.00 inlassen. 

.  

Wijziging datum sneeuwklassen:  

De sneeuwklassen gaan door van vrijdag 25 februari tot vrijdag 4 maart in Saint Luc (Zwitserland). 

De reden: meerdere scholen gaan in hetzelfde centrum en een aantal scholen hadden meer kinderen mee dan 

voorzien. Het zou dan veel te druk worden en er is de vraag van de organisatie gekomen om van datum te 

veranderen. Dit is nagevraagd bij de ouders. Die hadden niet echt bezwaren en dus is de datum verschoven. 

 

Naar volgende jaren toe: schoolbestuur stelt dat als bijdrage school blijft zoals ze nu is, de sneeuwklassen kunnen 

blijven doorgaan.  

 

5. Is het bezoek van de Sint goed verlopen 
De aankopen in opdracht van de Sint zijn weer niet goed verlopen. De gevraagde hoeveelheden waren er niet (dit is 

niet de eerste keer met “Collect &Go”). Hierdoor is er weer veel heengereden worden. Misschien kan de Sint 

volgend jaar bij een groothandel bestellen of bij Collivery? Eventueel kan er eens contact opgenomen worden met 

de Collruyt? 

Verder is alles goed verlopen. 

 

6. Schoolnieuws: verslag leerlingenraad, kershappening 
LEERLINGENRAAD 

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

Het verslag wordt momenteel nog vermist. 

Er is gesproken over 

- fluovestjes 

- iets doen voor het ‘glazen huis’ op kersthappening 

Van zodra het verslag er is, wordt dit op de website gezet. 

 

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

Bijeenkomst is pas volgende vrijdag.  

 

KERSTHAPPENING: 22 december. 

Doel is om mensen iets te laten drinken en eten en gezellig samen te zijn. 

Projecties van werkjes kinderen op een groot scherm+ start- en slotlied; verder is er geen animatie voorzien.  

Alles zal doorgaan op het binnenplein. 

 

ANDER NIEUWS = de invloed van het winterweer 

• veel ijs op speelplaats en kasseien; stad heeft 3 zakken zout gebracht- maar niet genoeg voor alles. 

Momenteel ligt er vooral in Savio nog veel ijs , maar er wordt aan gewerkt.  

• alle drinkfonteintjes zijn stuk 

 



7. Bouwdossier: Wat hebben de recente bijeenkomsten met DBFM opgeleverd 
Regering heeft extra subsidie voorzien van 11% - hierdoor daalt de bijdrage voor de school. Het is nog altijd veel, 

maar de andere optie is niet bouwen. Dus schoolbestuur heeft beslist om er toch mee door te gaan want 

- vandaag sparen we nog wel wat van subsidies 

- besparingen in kosten als nieuw gebouw (verwarming, kuisen,…) 

- het blijft een optie dat de stad de gymzaal afhuurt voor activiteiten, maar het kan niet dat de stad een stuk 

betaalt.  

 

Er zijn nog wel wat drempels 

- er was een zeer strenge inschrijvingsdatum. Deze is verlengd – nu geen echte einddatum meer.  

- De school heeft al kosten (bijvoorbeeld voor architect) gemaakt: in welke mate kunnen die van de zogenaamde 

beschikbaarheidsvergoeding gaan.  

- vraag of school heel de procedure nog moet verlopen (want er is al veel werk gedaan) 

 

Het bouwdossier wordt een vast punt op de agenda van de ouderraad. 

 

8. Het vervoer naar activiteiten 
Achtergrond: er wordt dit jaar veel gevraagd aan de ouders om met wagens naar activiteiten te rijden. Kan dit 

niet op een andere wijze?  

Bezorgdheden als er meegereden wordt met andere ouders: 

- zijn er wel zitjes voorzien? 

- met wie rijden ze mee? 

- niet alle activiteiten kunnen doorgaan als er niet genoeg ouders zijn 

 

Standpunt school 

Vanuit de school wordt geopteerd om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of openbaar vervoer te doen. Maar 

voor Provinciaal Domein ( dit is 45 minuten met de bus + overstap)/ jonge kinderen is dit niet altijd een oplossing. 

Ook voor woensdagnamiddagen is auto vaak de enige oplossing.  

 

Opties 

• Privébus is duur: 9 euro per kind 

• Is De Lijn een optie? Standpunt van De Lijn: 

- kinderen uit Groot-Leuven hebben een gratis pasje 

- chauffeur kan weigeren als bus vol zit en dit is al voorgevallen (en het is niet eenvoudig om met 25 

kinderen de bus te nemen) 

- vraag om een week op voorhand dit door te geven aan De Lijn (dit is wel geen reservatie) 

• Wagens: 

- eventueel een oproep te lanceren voor ‘afgedankte’ stoeltjes die op school kunnen blijven. Leen zal een 

briefje maken om er in te zamelen.  

- eventueel een dag op voorhand meegeven met wie kinderen meerijdt. Maar wat als ouders op het laatste 

moment afzeggen?  

- Verzekeringtechnisch is deze optie ok 

• Fiets 

- Merk op dat een groep van 25 fietsers in principe begeleid moet worden met een volgwagen + plaat. 

 



9. Het ‘stiltemoment’ tijdens de middagpauzes 
Achtergrond: Wat is het doel van dit “stiltemoment”? 

In 2006-2007 is er gewerkt rond orde en rust op school. 1 van de punten was rust in de refter – 15 minuten 

volledige stilte (niet voor de allerkleinste). 

Waarom 

- veel kinderen praten meer dan dat ze eten 

- akoustiek is heel slecht in de refter 

- in refter zitten 60 kinderen per lokaal – als die allemaal fluisteren dan roepen die binnen de 5 minuten. 

 

Aandachtspunt: 

Hier wordt streng op toegekeken – misschien te streng? Voor sommige kinderen is dit heel indrukwekkend. Wordt 

dit systeem goed genoeg uitgelegd?  

Het systeem en het waarom worden in het begin van het schooljaar uitgelegd. Het is nodig om streng op te treden. 

De vraag is hoe kinderen dit ‘streng zijn’ interpreteren.  

Willy zal het belsignaal opnieuw introduceren.  

 

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) 
• Punten voor volgende vergadering 

• Activiteiten volgend semester 

• Koffiestop (koffie uitdelen tegen vrije bijdrage) ten voordele van broederlijk delen (vrijdag 18 maart): is 

het een optie om als school mee te werken? 

• Ouders blijven voor het afdak staan – kan hier niets aan gedaan worden? Eventueel met een ludieke actie? 

Of ouders aanspreken? 

• Nieuwsbrief brede school wordt binnenkort verdeeld – in het 6e is die al uitgedeeld. Dinsdag 21 december is 

er inschrijvingsdag.  

• Afwezigheden en vervangingen leerkrachten: Kan er de dag zelf (via een briefje/agenda) aan de ouders 

worden meegedeeld als er leerkrachten opeens wegvallen en vervangen worden?  

• Luizen: heeft het briefje nog invloed? Titel is “Luizen in de school” en niet alle ouders voelen zich hierdoor 

aangesproken. Misschien beter “Luizen in de klas”? Of kan er een andere actie komen – bijvoorbeeld een 

gezamenlijke luizenkam?  

 

    

    

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:Volgende bijeenkomst van de ouderraad:Volgende bijeenkomst van de ouderraad:Volgende bijeenkomst van de ouderraad:    

Donderdag 20 januarDonderdag 20 januarDonderdag 20 januarDonderdag 20 januari 2011i 2011i 2011i 2011    

met als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bart    

en verslaggeefster: en verslaggeefster: en verslaggeefster: en verslaggeefster: Martine MaloensMartine MaloensMartine MaloensMartine Maloens    


