
 
Verslag ouderraadvergadering ma 19 september 2011 

Aanwezig  
Christine Beernaerts, Anneleen Convents, Kristel De Bruyn, Peter Deckers, Els Deconinck, Johan De Haes, 
Eef Delhaye, Marleen Gysen, Willy Godts, Rob Imans, juf Inge, Bart Leys, Leen Magchiels (verslag), 
Martine Maloens, Bart Pinxten (voorzitter), juf Tanja, Wim Schuerman 
 
Verontschuldigd  
Leen Decin, Sandra Hellings 
 
1) Goedkeuring verslag + opvolging afspraken 

-‐ Geen opmerkingen bij vorig verslag 
-‐ Opvolging afspraken vorige ouderraad 

-‐ Verzekeringen voor vrijwilligers van Brede School en ‘helpende handen’  
o De polis voor vrijwilligers werd door de ouderraad in het verleden afgesloten op 

jaarbasis en werd voor de laatste maal afgesloten in 2008, niet in 2009 en 2010. 
o Willy bevestigt dat alle vrijwilligers ‘helpende handen’ verzekerd zijn via de 

verzekering van de school (inclusief klussen op school etc.). Vrijwilligers Brede School 
nog niet bevestigd door verzekeringsagent (complexe situatie). Antwoord snel nodig 
omdat lessen starten.  Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat wordt Brede School 
gedekt via de vrijwilligersverzekeringen voor vzw’s aangeboden door de provincie 
(administratief veel werk, dus tijdelijke oplossing). Els zal de vrijwilligers van Brede 
School de komende 2 lessen op die manier verzekeren en volgt op bij Willy of er  
nieuws is van de verzekeraar.  

-‐ Verwittiging van Kris Verbruggen bij materiaalafname verloopt nu heel goed.  
 

2) Evaluatie schoolfeest 
-‐ Evaluatieverslag van werkgroep Schoolfeest werd verspreid onder leden van ouderraad 
-‐ De school (Willy, juffen) is heel tevreden over het schoolfeest, enkel een opmerking mbt opvang 

spelende kinderen. Er wordt ook aangehaald dat het jammer is dat er vrij weinig mensen zijn 
gebleven tot ‘s avonds.  

-‐ Ook de ouderraad is zeer tevreden over het schoolfeest. Enige opmerkingen waren dat het eten 
warmer mocht en dat sommige stukken zalm niet gaar waren. 

-‐ Het nieuwe schoolfeest vindt plaats op 9 juni. De werkgroep komt samen op 11 november. Er zal een 
oproep geplaatst worden om nieuwe mensen aan te trekken. Materiaal is reeds gehuurd via stad. De 
tenten zullen volgend schoolfeest anders geplaatst worden, o.w.v. beter zicht op het podium. 

 
3) Evaluatie koffiemoment 

-‐ Lekker, leuk, verliep vlot 
-‐ Vraag of het water koken (voor thee/koffie) praktischer kan gebeuren (nu lopen van keuken naar 

speelplaats). Water koken gebeurt in keuken o.w.v. veiligheid voor de kinderen, dus zo behouden. 



-‐ Koffiemoment werd dit jaar ook in Savio georganiseerd. Door de ouderraad geleverd, door Savio 
uitgedeeld. In Savio was er minder opkomst, maar we behouden dit zeker in de toekomst. 

 
4) Evaluatie infomoment 

-‐ Vlotte organisatie, met veel helpende handen, zowel in Bleydenberg als op Savio 
-‐ Bewust dit jaar enkel drank en geen hapjes: zeer praktisch (alles in 1 ruimte) en er werd in het 

verleden veel van het eten weggesmeten. 
 

5) Aanpassingen schoolreglement en opvang 
-‐ De aanpassingen aan het schoolreglement (medicatie geven op school, inschrijvingsmogelijkheden, 

opvang) werden 2 maal per brief aan de ouders gecommuniceerd. 
-‐ De aanpassing van het doorrekenen van de refteractiviteit was noodzakelijk omwille van 

ontoereikendheid van de middelen van de school, en gebeurt volledig binnen het kader van de 
wettelijke bepalingen.  

-‐ Deze aanpassing gebeurde in samenspraak met de scholengemeenschap en na advies van de 
schoolraad. De beslissing werd relatief laat gecommuniceerd, wegens late beslissing door het 
schoolbestuur. Hierdoor kon de ouderraad geen advies geven aan de schoolraad, wat een spijtige 
zaak is. De beslissing werd wel nog voor het einde van het schooljaar gecommuniceerd aan alle 
ouders en gekaderd door Willy tijdens de infoavond.  

-‐ De refteractiviteit wordt niet verbeterd/aangepast, i.e.  het betreft geen herinvestering van de 
middelen. Willy toont tijdens de ouderraad een overzicht van de schatting van de werkelijke 
kosten voor het middagtoezicht. Deze kosten bestaan uit personeel (refter, slapertjes, 
klaarzetten, opruim, afwas en poets), verwarming, meubilair, ... Uit dit overzicht blijkt dat de 
gemaakte kosten niet volledig worden doorgerekend aan de ouders. 

-‐ Een ouder stelt de vraag wie de naschoolse opvang verzorgt. Tot eind oktober gebeurt dit door juf 
Annie. Een tweede juf, juf Linda werd nieuw in dienst aangenomen, met als voornaamste 
verantwoordelijkheid de huiswerkbegeleiding. Zij heeft ervaring uit een andere school. Er wordt 
nog een vervangster gezocht voor juf Annie wanneer zij vertrekt. Ouders merken op dat juf Linda 
niet/onvoldoende aan de ouders werd voorgesteld, waardoor er verwarring heerst(e). Goede 
communicatie hieromtrent is nodig. 

-‐ Willy legt uit dat de stad een project uitwerkt dat in eerste instantie de administratie en later ook 
het personeelsbeleid voor de naschoolse opvang over zal nemen. Zo zullen vanaf binnenkort onder 
stadstoezicht de aanwezigheden van de leerlingen (enkel lagere school) via vingerafdrukjes 
gebeuren. De opvang zal blijven plaatsvinden binnen de school. De overname door de stad 
garandeert geen woensdagnamiddagopvang. Deze werd dit jaar afgeschaft (na 14uur), maar er 
wordt opgemerkt dat het aantal kinderen dat vroeger bleef tot na 14 uur, heel beperkt was.  

-‐ De ouderraad vraagt aan de school duidelijkere communicatie omtrent de ‘regels’ aangaande de 
naschoolse opvang. Wat is wiens rol binnen de opvang en wat kan je van hen verwachten (cfr 
communicatie uit het verleden rond meester Marc / juf Annie), maar ook hoe de administratie 
gebeurt wanneer een kind vertrekt (vroeger was dit per half uur, nu per kwartier, waardoor melden 
wanneer je kind vertrekt noodzakelijk wordt). Er wordt voorgesteld dergelijke communicatie in de 
toekomst als bijlage aan het schoolreglement toe te voegen. 

-‐ Ouders merken op dat de rij ’s ochtends naar Savio slechts gedeeltelijk (niet tot het einde) wordt 
begeleid. Kinderen komen in groepjes toe en niet als een rij. Dit kan verbeterd worden. 

-‐ Fiscaal attest naschoolse opvang:  
a. De nieuwe kost voor middagopvang is fiscaal aftrekbaar. Er wordt gevraagd door de 

ouderraad om voor middag- en naschoolse opvang slechts 1 fiscaal attest te voorzien. 
b. Een ouder merkt op dat het aantal opvangdagen niet kan afgeleid worden uit het fiscaal 



attest en vraagt of dit veranderd kan worden. Er wordt opgemerkt dat er in principe 
gerekend kan worden met de assumptie 220 schooldagen. 

-‐ Tenslotte dankt Willy de ouderraad voor de serene reactie op de aanpassing van het 
schoolreglement vs. andere scholen waar veel commotie is geweest. De ouderraad geeft mee dat de 
toelichting op basis van feiten / argumenten en goede communicatie essentieel zijn in dit proces en 
vraagt voor de toekomst om op voorhand dergelijke zaken aan te kaarten op de ouderraad om zo 
vanuit de ouderraad positief advies of een standpunt te kunnen geven op de schoolraad.  

 
6) Bouwdossier + informatieavond 

-‐ Scholen voor Morgen is intussen de nieuwe bouwheer. 
-‐ De bouwaanvraag is niet goedgekeurd en is nu in herziening bij de architect. Een vertraging van 

minstens 6 maanden wordt verondersteld. De ouders werden hierover ingelicht op de infoavond.  
-‐ 22 september is er opnieuw een 3-partijen-overleg (Stad/RO provincie/Monumentenbeheer). Willy 

merkt op dat hier voortaan een verslag van gemaakt zal worden, zodat patijen gebonden zijn aan 
eerder gedane uitspraken. 

-‐ Donderdag 13 oktober om 20uur vindt er een infoavond plaats voor de ouders over de laatste stand 
van zaken. Dit initiatief wordt genomen door het schoolbestuur. Er wordt geen hulp verwacht van 
de ouderraad. 1 ouder signaleert dat een inwoner van de Panoramalaan zei slecht geïnformeerd te 
zijn. Een idee kan zijn de inwoners van de Panoramalaan uit te nodigen op deze infoavond? 

-‐ Een ouder merkt op dat de containers in de tuin van de pastorie afzien van de leegstand. Willy 
bevestigt dat hier inderdaad naar gekeken moet worden. 
 

7) Grenzen stellen 
-‐ De organisatie en samenwerking met VCOV verloopt vlot, alles is voorlopig op schema (affiches en 

uitnodigingen zijn verspreid). 
-‐ Er wordt een grote opkomst verwacht (190 personen, 80 plaatsen hiervan gereserveerd voor onze 

school). Veel helpende handen zijn nodig. Er wordt voorgesteld hier snel een mail voor uit te 
sturen. 

-‐ Om het werk te beperken zal er na de presentatie geen drank aangeboden worden. Bij een te vuile 
zaal is het ok de zaal te laten poetsen (ipv dit zelf te doen). 

-‐ Op basis van de vorige infoavond stelt Martine voor aanwezigheidsbewijzen te voorzien. Leen M zal 
dit opvolgen. Bonnetjes van schoolfeest kunnen worden hergebruikt. Het wisselgeld moet tijdig 
besteld worden bij Bart. 

-‐ Christine merkt op dat VCOV voortaan 1-jaar geldige lidkaarten voor alle ouders van onze school 
voorziet. Christine heeft deze net ontvangen en zal ze, met begeleidende brief en via Annelies, 
verspreiden onder de ouders. Dit is een arbeidsintensief proces. We moeten met het oog op 
volgend schooljaar, de zinvolheid/aanpak hiervan evalueren. 

 
8) Boekenactiviteit 

-‐ De boekenactiviteit vindt plaats op 19 en 20 november 
-‐ Over de 2 dagen vindt er een boekenbeurs plaats: 

o nieuwe boeken (samenwerking met Boekencargo die boeken aan een gunstig tarief 
levert) en tweedehandsboeken (op basis van giften)  

o de nieuwe boekenbeurs focust op kinder- en jeugdboeken (het gamma 
volwassenenboeken is te uitgebreid om aan te kunnen bieden, eventueel wordt gewerkt 
met een top 10). De tweedehandsbeurs is er voor alle leeftijden 

o er wordt overwogen de opbrengst te gebruiken voor het bouwfonds 
-‐ Zaterdag wordt de beurs aangevuld met een striphoek, voorleeshoekjes, catering 



(koffie/thee/taart/soep), … Juffen kunnen eventueel info geven rond de boekenprojecten. 
-‐ Er is een uitgebreide werkgroep, met juf Ann als vertegenwoordiger van de leerkrachten. Volgende 

vergadering vindt plaats op woe 28 september.  
-‐ Informatie zal verspreid worden via boekentassen + flyeren in dorp 
-‐ Er zullen helpende handen nodig zijn voor de boekenactiviteit en opruim 
-‐ De werkgroep stelt voor de tweedehandsboeken op te slagen in de container van Savio, maar Willy 

zegt dat deze niet waterdicht is. Ook nog niet duidelijk wat te doen met de overschot boeken. 
-‐ De werkgroep is aan het opvolgen of er geen overlapping is met het scouts-weekend 

 
9) Voorbereiding speciale activiteiten 

-‐ Bezoek van de Sint (di 6dec) 
o De hulpjes van de sint zijn aangesteld en het concept werd, met input van de juffen, 

vastgelegd, om er weer een fijn feest van te maken. 
 

-‐ Boe-activiteit (vrij 28 okt) 
o Nog even in beraad 
o Peter kan zich niet vrij maken die avond. Nog niet opgevolgd met Gerrit. 
o Els vindt het leuk dit op te nemen maar heeft Peter’s creatieve brein/hulp nodig   

 
-‐ Doe-dag (zat 22 okt) 

o Focus is Savio (Bleydenberg volgt later) 
o Georganiseerd door Kris Vebruggen en Willy 
o Alle ouders worden uitgenodigd 
o Snel datum meedelen is belangrijk alsook aangeven of er kindertoezicht / eten voorzien is. 
 

-‐ Grootouderdag (16 nov) 
o Er wordt gevraagd aan de juffen om deze datum nu reeds via de schriftjes te communiceren 

zodat grootouders deze dag kunnen vrijhouden 
 

-‐ Idee activiteit toekomst: steak of restaurantdag 
o Enkele bemerkingen bij dit idee: wij hebben op dit moment reeds een spaghettidag + 

wafelverkoop, gaat dit met onze keuken, dit is weinig winstgevend voor veel tijdinvestering 
 
10) Telefoonboom? 

-‐ Naar aanleiding van het vervoersprobleem na de schoolreis (lagere school) bleek er veel 
onduidelijkheid over wie er wie moest verwittigen.  

-‐ De ouderraad stelt aan de school de vraag of het (kosten/baten) wenselijk is hiervoor een systeem 
op te zetten en indien ja, wat de meest praktische manier is om dit te organiseren. Eventueel kan 
de school zich informeren bij collega-scholen.  

-‐ Er werden enkele praktische uitwerkingen voorgesteld: opstellen telefoonboom, werken met 2 
klasverantwoordelijken, een geautomatiseerd sms-systeem. Risico is dat bij een belsysteem nog 
steeds evenveel ouders niet bereikt worden. Er wordt ook opgemerkt dat privacy-issues in 
rekening moeten gebracht worden bij een belboom. 

 
11) Kalender 

-‐ Bijeenkomsten ouderraad schooljaar 2011-2012 zullen plaatsvinden op ma 24 okt, di 13 dec, woe 8 
feb, do 19 apr, ma 18 jun 

-‐ Christine Beernaerts maakt volgende ouderraad het verslag 



-‐ Activiteitenkalender Wilsele:  
dinsdag 4 oktober: infoavond grenzen stellen 
woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht 
donderdag 13 oktober: informatieavond bouwdossier 
zaterdag 22 oktober: klusdag 
maandag 24 oktober: ouderraad 
zaterdag 12 november: Sint-Maartensviering scouts 
zaterdag 19 + zondag 20 november: boekenactiviteit 
zaterdag 3 december: spaghettidag 6e leerjaar 
dinsdag 13 december: ouderraad 
woensdag 21(??) december: kersthappening 
woensdag 8 februari: ouderraad  
zaterdag 11 februari: nachtcontroletocht scouts 
zaterdag 4 maart: scoutsetentje 
donderdag 19 april: ouderraad 
zaterdag 5 mei: (daguitstap?) + BBQ scouts 
ergens in mei: Wilsele Bruist (?) 
zaterdag 9 juni: schoolfeest 
maandag 18 juni: ouderraad 
laatste zaterdag van juni: wijkfeest 

 
12) Varia 

-‐ De juffen vragen waarom Brede School zo laat start. Wanneer een les 1 week wordt uitgesteld 
komen we al dicht bij de kerstvakantie, de kinderen vragen ernaar en de inschrijvingen zijn toch al 
gebeurd. Een ouder van de werkgroep geeft hierop antwoord:  

o de werkgroep wist niet dat er een donderdag tussenzat waarop de les niet zou kunnen 
doorgaan en de les dus zou moeten worden opgeschoven 

o de 2 weken tussen de inschrijvingsdag en de start zijn noodzakelijk om alles te verwerken, 
lijsten vol te krijgen, alles op te starten, …  

-‐ Er is een herhaling van de vraag om speelgoed aan te kopen met het budget van de ouderraad. Het 
budget is hiervoor voorzien (er kan uitgegaan worden van 500Euro). De juffen mogen zelf het 
initiatief nemen om aan te kopen, mits het pedagogisch verantwoord en leuk is voor grote groepen. 
In het verleden werd geopteerd voor 2 loopfietsen. Deze werden nooit aangekocht. Dit idee wordt 
geannuleerd omdat loopfietsen gratis door de provincie ter beschikking gesteld worden.  

-‐ Elk ouder uit de ouderraad (of nieuwe leden) dient zijn lidmaatschap te herbevestigen via Leen 
Decin (mailen naar ouderraad@gmail of via invulstrookje) 

 
 


