
 
 

Verslag ouderraad 20 april 2010 
 

Aanwezig: Martine Maloens, Kristel De Bruyn, Eef Delhaye, Hilde De Beuckeleer, Sandra Hellings, Isabel Dhondt, 
Willy Godts, juf Hilde Vranken, juf Valérie Kesenne, Anneleen Convents, Bart Pinxten (voorzitter), Christine 

Beernaerts (verslag) 
 

Verontschuldigd: Els Cuisinier, Els Deconinck,  Marleen Kennes, Leen Decin, Wim Schuerman, Bart Leys 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag staat blijkbaar nog niet op de website. Verder geen opmerkingen. 

 

2. Vervanging vertegenwoordiging ouderraad bij KBC 
Op vraag van Bieke Defort wordt haar vertegenwoordiging van de ouderraad bij KBC doorgegeven aan 

iemand anders van de ouderraad. Bieke is geen lid meer van de ouderraad. Ann Maertens is geen actief 

lid meer en dus checkt Bart eens of ze akkoord gaat om haar vertegenwoordiging door te geven aan een 

actief lid. Christine Beernaerts en Eef Delhaye zijn kandidaat. Om de rekeningen van de ouderraad bij 

KBC Herent te beheren zijn er 3 vertegenwoordigers nodig. Bart Pinxten is uiteraard de 3de persoon. 

Bart zal het uitgebreide papierwerk en het verzamelen van de nodige handtekeningen als kasbeheerder 

op zich nemen. 

 

3. Spandoek ouderraad 
Via Peter hebben we 2 offertes binnengekregen: 

• een spandoek van 1 m op 1m kost ongeveer 60 euro 

• een spandoek van 1,5m op 1,5m kost ongeveer 110 euro (Bart P. bestelt deze maat) 
 

4. Schoolnieuws 
Leerlingenraad van 20 april in Savio 

• De kinderfuif: de kinderen vonden de fuif echt goed, niet te lang en niet te kort, leuke 

lichteffecten, de muziek was niet te luid (werd bewaakt met een decibelmeter). Sommige kleuters 

meldden dat er te weinig kleutermuziek werd gedraaid. Sommige grotere kinderen beweerden net 

het tegendeel. Er wordt gezocht naar een mogelijke oplossing zoals het eerste uur reserveren voor 

de kleuters en het tweede uur voor de lagere school. Er wordt echter ook gesteld dat dit voor heel 

veel ouders niet echt praktisch is. 

• Fluovestjes: de leerlingen hebben zelf een enquête gehouden onder de leerlingen. Kinderen ervaren 

de fluovestjes als veilig maar ambetant! Tijdens de verkeersvrije weken zal er met een 

beloningskaart gewerkt worden en er zal een wisselbeker ingezet worden tussen de klassen. Helmen 

worden makkelijker aanvaard door de kinderen. 

• Voetbal tijdens de middagspeeltijd: de kinderen gaan zelf een nieuwe regeling uitwerken en een 

soort competitieschema opstellen. 

• Net rond de onderkant van de container: vraag om een extra meter net. 

 

Leerlingenraad van 20 april in Bleydenberg 

• Afspraken omtrent het plaatsen van de boekentassen (voor en na school): de kinderen van Savio 



zijn nogal nonchalant met hun boekentassen en dus gaat juf Ann met 2 kinderen van de 

leerlingenraad eens op bezoek in de klassen van Savio. 

• Afspraken omtrent het spelen rond de zandbak: lopen goed 

• Ideeënbrievenbus: er zaten nogal veel gekke ideeën in zoals 'meer vrije dagen'. Eén idee krijgt 

zeker opvolging: er wordt op de 1ste verdieping een aparte kast geplaatst om de fietshelmen in op 

te bergen. 

• De kinderen hebben -naar aanleiding van de wafelverkoop- zelf ook een lijstje gemaakt met een 

hoop speelgoed dat ze in de school wel willen hebben. 

 

Evaluatie 2-jaarlijks grootoudersfeest 

Er was veel ambiance; het actieve deelnemen van de aanwezige grootouders bleek een succes. 

Nu speelde de sneeuw heel wat grootouders parten om te komen, dus wordt er aan gedacht om het 

feest binnen 2 jaar opnieuw in november te organiseren. 

 

Evaluatie kinderfuif/fuif 

De opbrengst bedraagt ongeveer 2.400 euro en staat reeds integraal op de rekening van het 

bouwfonds. Een groot deel van deze opbrengst komt voort uit de verkoop van de steunkaarten. De 

drank is duurder geworden, hetgeen impact heeft op de opbrengst.  

 

De kinderfuif was een groot succes; er waren eigenlijk handen tekort om alles onder controle te 

houden. Bij de fuif was er een lagere opkomst dan vorig jaar. Zit de kinderfuif daar voor iets tussen? 

Het is niet evident om de kinderfuif en de gewone fuif op 2 verschillende dagen te houden. Dit 

betekent niet alleen extra kosten (2 dagen fuifzaal en belichting huren) maar ook dat leerkrachten en 

ouders zich 2 dagen na elkaar moeten vrijmaken. Vraag is of dit haalbaar is. 

 

Heel wat ouders hadden er niet aan gedacht om hun kinderen wat centjes mee te geven om iets te 

drinken. Misschien vermelden op de toekomstige uitnodigingen... 

 

Nieuws over het personeelsteam 

Juf Elke is terug uit bevallingsverlof 

Juf Annie is ook terug na de operatie aan haar knie.  

 

Woensdag 30 juni: geen school 

De school kon nog een vrije dag vastleggen en dat is woensdag 30 juni geworden. Willy zal dit via een 

briefje meedelen aan alle ouders. 

 

5. De ontmoeting met minister Pascel Smet 
De delegatie bestond uit: Bart, Sandra, Martine en Isabel 

Iedereen van de school kon de uitleg omtrent dit bezoek volgen via de website van de school. 

Het plan was om op te vallen tijdens het informatiemoment. Het viertal heeft alleszins alle kansen 

benut en gekregen om ons bouwdossier onder de aandacht van de Minister en ook van Schepen van 

Onderwijs Ridouani te krijgen. Resultaat is dat we alvast op donderdag 29 april Schepen Ridouani op 

bezoek krijgen in onze school. Hij heeft al heel veel positieve dingen gehoord over onze 

bredschoolwerking en hij is ook van plan om ons problematisch bouwdossier mee te nemen naar 

overlegmomenten met de Minister. Dus zal hij tijdens het bezoek aan de verschillende activiteiten ook 

het gebouw te zien krijgen. Het bezoek van de Schepen wordt in goede banen geleid door het 

secretariaat en door een paar ouders van de ouderraad en de werkgroep Brede School. Nieke 

(coördinatie Brede School vanuit het Stadsbestuur) zal er ook bij zijn. De Minister is dan weer van plan 

om de school te komen bezoeken tijdens het schoolfeest op 30 mei. Die dag is het SP-congres in 

Bokrijk en onderweg naar daar zou hij onze school willen bezoeken. Bart verzorgt alle formele 

afspraken met de Schepen en de Minister. Op 4 mei gaat Willy naar de ontmoetingsdag voor 

professionelen om, naast de stem van de ouders, ook de stem van leerkrachten en directie te laten 



horen. De delegatie van het informeel moment zal de mogelijke komst van de Minister voorbereiden. 

 

6. Opvolging werkgroepen 
Brede school 

Het 3de trimester is aan het opstarten. De inschrijvingsdag is goed verlopen: 

• De kleuteractiviteiten: de lijsten van kleuterbeweging en kleuterturnen zitten altijd vrij snel vol, 

zonder dat we kleuters moeten weigeren; bij kleutermuziek en de crea-activiteit voor de 

allerkleinsten zijn er een aantal plaatsjes overgebleven 

• Voor de 'techniek en wetenschapsclub' was er massaal interesse: de maximum 20 inschrijvingen 

waren al snel ingevuld – spijtig genoeg hebben we 6 kinderen moeten weigeren.  

• De naschoolse sport heeft iets minder succes dit jaar 

 

Willy heeft met de andere directies van de Wilselse scholen en Nieke (coördinatie Brede School 

Leuven) samengezeten om ons verlengingsdossier voor de bredeschoolactiviteiten in te dienen. Nieke 

zal het dossier schrijven en Riso zal ook een deel van het dossier op zich nemen. Met een 

verlengingsdossier zullen we volgend schooljaar slechts 80% van ons huidig budget (1.750 euro) krijgen. 

Als we kinderen uit kansengroepen meer de kansen willen geven om eventueel gratis te laten 

deelnemen, dan hebben we die overige 20% echt wel nodig om dit te bekostigen. Om dit te bepleiten 

schrijft het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) mee aan het dossier. 

 

Wafelverkoop 

Het verdelen van de wafels is vlot verlopen. Heel wat ouders hebben dan toch nog tijdig hun betaling 

gedaan. Tegenover vroegere wafelverkopen zijn de dozen wel kleiner.  

 

Wat doen we nu met de opbrengst (zo'n 1.200 euro)? 

Top 2 vanuit de ouders: 

1) Investeren in een deftige fietsenstalling voor Bleydenberg 

2) Buitenspeelgoed aankopen 

 

Top 3 vanuit het personeelsteam: 

1) Buitenspeelgoed voor Bleydenberg en Savio 

2) Speelgoed voor in de klas 

3) Houten eettafels voor Savio (om buiten te zitten) 

 

Besluit vanuit de ouderraad: 

• De fietsenstalling: we horen eens bij WD3012 of we de fietsenstalling bij het openbaar 

buurtspeelplein achter de school kunnen indienen als een 'kom op voor je wijk'-project (Christine 

hoort eens bij Els C. en bij Gerrit). Eef zal wel prijzen verzamelen van verschillende soorten 

fietsenstallingen. Het idee van de fietsenstalling wordt zeker niet geschrapt en kan eventueel wel 

door de ouderraad bekostigd worden. 

• De opbrengst zal dit jaar vooral gaan naar 'buitenspeelgoed' voor Bleydenberg (bv. een aantal 

loopfietsen) en voor Savio (bv. ropeskippingtouwen). Tegen volgende ouderraad bezorgt Willy ons 

een lijstje met wat ze willen aankopen + prijzen.  

• We communiceren de aankopen ook naar alle ouders  

 

Schoolfeest 30 mei 

De werkgroep schoolfeest komt op zondag 25 april samen. Er moeten nog een aantal knopen worden 

doorgehakt vooraleer kan gestart worden met het verspreiden van de brieven (inschrijvingen voor het 

eten, de helpende handen brief,...) 

 

Op het speelplein komt aan de kant van de bank een afgesloten ruimte waar kinderen veilig kunnen 

spelen. Zo kunnen ouders hun kinderen beter in het oog houden. We willen een beetje voorkomen dat 



kinderen naar de speelplaats en de zandbak trekken, want daar is absoluut geen toezicht mogelijk. 

Vorig jaar lag er heel wat glas in de zandbak. Het personeelsteam houdt zich bezig met de organisatie 

van die speelruimte. 

 

Verkeer 

'Kijk, ik fiets': Christine heeft contact opgenomen met het Provinciebestuur. In Leuven wordt deze 

activiteit echter niet georganiseerd omdat het stadsbestuur geen deel wil uitmaken van de 

regiowerkingen van de Provincie. Bij Sporty kunnen we hiervoor wel terecht maar dat kost te veel geld. 

We kunnen wel eens een Sporty kampje 'Bikefun' op school laten doorgaan, maar dat is dan voor 

volgend schooljaar. 

 

Infoavond verkeer: Op maandag 26 april is er een infoavond rond verkeer m.m.v. Mobiel 21. Aan de 

hand van foto's van de gevaarlijke punten in ons dorp gaat het infomoment dieper in op veilig fietsen, 

jonge fietsers, het verkeersreglement, zone 30,... 

 

7. Pedagogische infoavond november 2010 
Martine heeft contact gehad met Marc Litière. Hij heeft 3 standaardvoordrachten: 

• faalangst (lijkt ons een aangewezen onderwerp voor de infoavond) 

• schoolrijpheid 

• schrijfmotoriek 

De vraagprijs voor de infoavond is 450 euro. Dit is te duur. Martine geeft door dat we maximum 200 

euro kunnen spenderen aan een spreker voor een infomoment. Aangezien hij zelf in het dorp woont en 

hij toch een band heeft met de school hopen we dat hij het voor een lagere prijs wil doen. Ondertussen 

legt Martine contacten met andere sprekers via Katrien (secretariaat) en via het VCOV. 

 

8. Organisatie 'dankjewel moment' einde schooljaar 
Het is moeilijk in te schatten wie er in het afgelopen schooljaar allemaal een handje heeft 

toegestoken. Enkel de leden van de ouderraad of de werkgroepen betrekken, zou immers niet 

overeenstemmen met de realiteit. Vandaar wordt dit idee niet verder geconcretiseerd. We trachtten 

de laatste ouderraad kort te vergaderen om het werkjaar van de ouderraad te kunnen eindigen met een 

drankje, een hapje en een losse babbel. 

 

9. Agendapunten volgende ouderraad 
• Spandoek ouderraad 

• Leerlingenraad 25 mei 

• Fietsenstalling Bleydenberg/aankopen buitenspeelgoed  

• Evaluatie infomoment verkeer 

• Evaluatie schoolfeest 

• Samenstelling werkgroep 'koffiemoment 1 september' + 'infoavonden in de klassen' 

• Pedagogische infoavond november 2010 
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