
Verslag ouderraad 1 maart 2010 
 

Aanwezig: Marleen Gysen, Els Deconinck (voorzitster van dienst), Isabel Dhondt, 

Martine Maloens, Juf Hilde Billen, Juf Gudrun Vereecke, Meester Willy Godts, 
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Verontschuldigd: Anneleen Convents  

 

Start vergadering: 20 uur 10. 

 

0. Aanvulling agenda 
 
Er wordt een extra punt op de agenda geplaatst n.a.v. het bezoek van Minister Pascal Smet aan de 

Leuvense regio op 24 maart 2010. 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Bij het overlopen van dit verslag worden volgende opmerkingen geformuleerd ter opvolging van de 

betreffende punten: 
 
• Foto’s op de website: De namen van Kristel en Marleen zijn verwisseld -> Wim geeft dit door aan de 

webmaster. De leden die nog niet gefotografeerd werden kunnen dit nog steeds, uit vrije wil, laten 

doen. Wim zal geregeld zijn fototoestel meebrengen op bijeenkomsten van de ouderraad. 

• Het verkeersspel 'in vervoering': Het is niet duidelijk of dit nu nog zal georganiseerd worden dit 

schooljaar. Sandra zal het CIS contacteren om na te gaan welke data nog vrij zijn en dit vervolgens 

verder opnemen met het schoolteam. 

• Doek ouderraad: Peter heeft een aangepast ontwerp (waarvoor dank) gemaakt dat de goedkeuring 

van alle aanwezigen krijgt. Bart zal verder opvolgen hoe we dit gedrukt en geleverd krijgen. 
 

Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd. 
 

 

2. Schoolnieuws (Willy) 
 

Verslag leerlingenraad 23 februari 2010 

De vergaderingen in Bleydenberg en Savio vonden, zoals reeds eerder toegelicht apart plaats.  

 

De kinderen van Bleydenberg bespraken volgende thema’s: 

 

o ordelijker stapelen van schooltassen  
o mogelijkheid om te spelen rond de zandbak (als de kleuters niet op de speelplaats 

zijn) 
o de plaatsing van een ideënbus (de sleutel is echter zoek…) 
o acties rond “snelheid aan de schoolpoort” (nog meer accentueren van de inktvis aan 

de schoolpoort en ook het verdelen van flyers) 
 

De kinderen van Savio bespraken volgende thema’s: 

o organisatie kinderfuif (samenstelling playlist) 
o acties rond “snelheid aan de schoolpoort” (sensibiliseren van ouders om minder snel 

te rijden, dragen van fluo vestjes en helm op de fiets). 
 



De volgende leerlingenraad gaat door op dinsdag 20 april 2010. 
 

Evaluatie sneeuwklassen 

De kinderen van het 6de leerjaar zijn van 20 tot 28 januari op sneeuwklassen geweest 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. Dit is zeer goed bevallen.  De opbrengst van de spaghetti-avond was voldoende om de extra 

kosten van de sneeuwklassen te dekken. Zoals in het verleden beslist blijven de sneeuwklassen gewoon 

doorgaan. Mocht dit ooit onhaalbaar worden (tengevolge van de “maximumfactuur”, zal dit ruim op 

voorhand aangekondigd worden. 

 

Overige punten 

 

• Juf Anneleen is zwanger en mag daarom omwille van zwangerschapsbescherming wettelijk niet 

verder werken als kleuterleidster. Tot het einde van het schooljaar wordt zij vervangen door 

Juf Lore. 

• Zitballen: het schoolteam is positief ingegaan op de mogelijkheid om via de ouderraad (mama 

Laure) aan gratis zitballen te geraken. In Savio zullen 2 zitballen per klas gebruikt worden 

(doorschuifsysteem). 

• Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar: Per 1 februari zijn de inschrijvingen voor het nieuwe 

schooljaar gestart. De manier van werken die dit jaar wordt gevolgd blijkt erg nuttig te zijn: 

men heeft sneller een zicht op de te verwachten aantallen. 

• Grootouderfeest 10 maart 2010: Mochten er nog helpende handen van enkele ouders nodig zijn 

om de koffie en taart te helpen verdelen, zal dit door Juf Gudrun gemeld worden. 

• Juf Annie moet helaas binnenkort geopereerd worden; er moet nog een vervanger gezocht 

worden voor haar. 

 
3. Evaluatie zangnamiddag 
 

Via Christine vernemen we dat Anneleen, die de werkgroep zangnamiddag getrokken heeft, erg 

tevreden was over de organisatie van de zangnamiddag. Zowel het kindergedeelte (voornamelijk 5-7 

jarigen waren aanwezig) als de sessie met de ouders waren erg geslaagd. Een dergelijke activiteit is 

zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst. Hierbij zou rekening kunnen gehouden worden met het 

feit dat het niet voor alle ouders even gemakkelijk is om op een zaterdagnamiddag samen met hun 

kinderen naar een activiteit op school te komen (opsplitsen kinder- en oudergedeelte?). Alleszins een 

pluim voor Anneleen voor het organiseren van deze nieuwe activiteit! 

 
 

4. Opvolging werkgroepen 
Werkgroep Brede School 

• De werkgroep is opnieuw samengekomen voor de planning van het derde trimester en voor het 

subsidiedossier voor het volgende schooljaar.  

o De inschrijvingsdag voor het derde trimester zal plaatsvinden op maandag 29 maart 2010, 

opnieuw vanaf 16 uur 30. Grosso modo zullen dezelfde activiteiten georganiseerd worden 

als deze van het tweede trimester. 

o Voor volgend schooljaar zal worden verder gewerkt op de activiteiten van het huidige 

schooljaar, zij het met enkele nuances (terug circusschool, uitbreiding van “crea”-

activiteiten, …). De klemtoon in de brede school werking georganiseerd door de ouders zal 

blijven liggen op de naschoolse activiteiten. De schoolwerking zelf kan andere accenten 

leggen (bijvoorbeeld project “ken je wijk”, dat tijdens de schooluren plaatsvindt). 

• De vervroeging van het startuur van de activiteiten van de lagere schoolkinderen is goed onthaald. 

 



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

deelnemende Wilselse scholen van het project (zie verslag vorige vergadering). De koffers zullen 

zeker worden aangekocht. Het is echter onzeker of  er dit schooljaar nog een 

gezelschapsspelennamiddag kan georganiseerd worden tussen de 5 deelnemende scholen.  

 

Wafelverkoop 

De wafels worden op vrijdag 5 maart 2010 verdeeld. Er zijn thans nog enkele ouders die nog niet 

betaald hebben, niettegenstaande de deadline voorbij is. Er zal nog publiciteit aan de schoolpoort 

worden opgehangen. Er mogen nog enkele handen komen helpen met de verdeling op vrijdag vanaf 15 uur 

15 tot 18 uur. Er moet ook wisselgeld voorzien worden voor de ouders die ter plaatse zullen betalen 

(Bart). 

 

Verder heeft de werkgroep de suggesties tot besteding van de opbrengst van de wafelverkoop 

opgelijst. De lijst met 23 suggesties wordt als bijlage aan dit verslag gevoegd. Er wordt afgesproken 

om hierover tijdens de volgende vergadering een beslissing te nemen, rekening houdende met de 

voorkeuren uit de werkgroep wafelverkoop en met de input vanuit het schoolteam. 
 
Kinderfuif/schoolfuif 26 maart 2010 

De brief voor de ouders zal deze week verspreid worden. Er wordt benadrukt dat alle kinderen, ook de 

oudsten, niet alleen naar huis mogen gaan bij afloop van het kindergedeelte (20 uur).  

Er werd ondertussen wat opzoekwerk gedaan over het maximale aantal decibels dat tijdens een 

dergelijk evenement moet gerespecteerd worden. Helaas is hierover geen eensluidend standpunt 

beschikbaar, naargelang de bron worden waarden tussen 85 dB en 90 dB genoemd. Hilde zal een 

decibelmeter meebrengen zodat de organisatoren het zelf in de gaten kunnen houden. 

 

Er zijn voor deze activiteit geen helpende handenden van de ouderraad nodig, dansende voeten zullen 

deze keer volstaan.  

 
Schoolfeest 30 mei 2010 

De werkgroep is opnieuw samengekomen om alles goed voor te bereiden. De voorbereidingen voor het 

drank- en eetaanbod zullen plaatsvinden op zaterdag 29 mei 2010 in zaal Pacem. Het is de bedoeling 

dat zo veel mogelijk ouders zullen meewerken / koken aan de wereldgerechten die op het schoolfeest 

zullen aangeboden worden. Alle logistieke aspecten werden tijdig gereserveerd (podia, tenten, 

tapinstallaties, glazen, etc.) 

 

Ook het schoolteam is bezig met de voorbereiding van de invulling van het schoolfeest. Zo zullen er 

opnieuw optredens plaatsvinden rond het thema “dansen uit vreemde culturen”. Verder wordt met het 

idee gespeeld om met “beweegruimtes” te werken waar de kinderen kunnen spelen nadat de optredens 

achter de rug zijn.  

 

Werkgroep verkeer 

De werkgroep ligt een beetje stil wegens te weinig ouders die dit intensief kunnen trekken. Wel is de 

werkgroep beschikbaar als er vanuit het schoolteam assistentie gevraagd wordt tijdens de diverse 

actieweken die de school rond verkeersveiligheid organiseert. 

 

Op zaterdag 27 maart 2010 vindt een verkeersplatform plaats in het provinciehuis. Er zal nog nagegaan 

worden wie er eventueel naar toe zal kunnen gaan.  

 

 

 

 
 



5. Pedagogische infomomenten (mei 2010 en oktober 2010) 

 
Tijdens de vorige ouderraad werd afgesproken om er dit schooljaar nog voor te opteren om een 

infoavond te organiseren rond de verkeersweken in mei. Onderzoek naar de mogelijkheden om binnen 

het VCOV een interessante spreker te vinden hebben geen resultaat opgeleverd; er is geen 

beschikbaarheid binnen onze abonnementsformule. Er moet dus via een ander kanaal op zoek gegaan 

worden naar een spreker. Els C. heeft connecties bij “Mobiel 21” en zal daar nagaan wat mogelijk is. 

 

Het idee om een infoavond in oktober 2010 te organiseren met Marc Litière als spreker (een kinesist 

van Wilsele dorp die heel veel weet over ergonomie, schrijfmotoriek en faalangst) moet nog verder 

uitgewerkt worden. Martine zal dit verder opvolgen. 

 
 

6. Subsidiemogelijkheden rond “ouderbetrokkenheid” 

 
De stad Leuven voorziet subsidies voor acties ter verbetering van de communicatie tussen school en 

ouders, in het bijzonder gericht op kansarme ouders. Een goed contact tussen ouders en scholen 

verhoogt de onderwijskansen van kinderen. De drempels tussen school en kansarme gezinnen kunnen dit 

goed contact verhinderen. Willy licht het subsidiereglement toe. Hieruit blijkt dat zowel bestaande als 

nieuwe initiatieven voor subsidie in aanmerking komen. Verder kunnen de ingediende initiatieven gericht 

zijn op de verbetering van de communicatie tijdens formele momenten (bvb oudercontacten, 

infoavonden) maar ook tijdens informele momenten (koffiemoment, kookavonden, etc.). De subsidie 

bedraagt EUR 1.000 per schooljaar. 

 

Aangezien de ouderraad, net als het schoolteam, het belang van deze aangelegenheid ondersteunt, 

wordt afgesproken om een subsidieaanvraag in te dienen. Concreet zal het initiatief van het 

schoolfeest rond multiculturaliteit worden toegelicht, in het bijzonder de voorafgaande 

zaterdagactiviteit tijdens dewelke de multiculterele maaltijden zullen gekookt worden met zoveel 

mogelijk ouders. Willy neemt dit verder op met de werkgroep schoolfeest. 

 

 

7. Bezoek van de Minister van onderwijs aan Leuven 
 

Op woensdag 24 maart 2010 komt Pascal Smet naar het Sint-Pieterscollege te Leuven. Dit bezoek 

kadert in een “tournee” van de Minister van Onderwijs door Vlaanderen, om verschillende 

onderwijspartners in verschillende regio’s te ontmoeten om naar hun wensen en verzuchtingen te 

luisteren. Dit is een ideale kans om te proberen extra aandacht te krijgen voor het bouwdossier van 

Bleydenberg. Er wordt afgesproken om te proberen tijdens de bespreking de problematiek van de 

aanslepende bouwdossiers aan te kaarten. Daarenboven lijkt het de aanwezigen een goed idee om een 

schriftelijk dossier samen te stellen, waarin de historiek van het bouwproject wordt toegelicht, in 

combinatie met de opmerkingen van de doorlichting van het Ministerie rond de veiligheid van het 

gebouw en met het negatieve verslag brandveiligheid. Dit alles geïllustreerd met treffende foto’s, 

waarvoor Wim zal zorgen. We kunnen maar proberen. Baat het niet, het zal zeker niet schaden. Ter 

voorbereiding hiervan zullen Martine, Wim, Isabel, Hilde (misschien), Sandra en Els C. samenkomen. 

 

 

* 

*  * 

 

 

 



Einde vergadering: 21 uur 55 

 

Bijlage: “Ideetjes voor schoolproject of aankoop” 

 

 

VolgVolgVolgVolgende bijeenkomsten van de ouderraad:ende bijeenkomsten van de ouderraad:ende bijeenkomsten van de ouderraad:ende bijeenkomsten van de ouderraad:    
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    

    
 
 
Voorstel agenda volgende vergadering:  

 
� Organisatie “dankjewel moment” einde schooljaar 
� Geldbesteding opbrengst wafelverkoop 
� Verslag ontmoeting met Pascal Smet 
� Schoolnieuws (leerlingenraad, grootouderfeest, etc.) 
� Opvolging werkgroepen 
� … 

    


