
 
 

Verslag ouderraad 9 juni 2010 
 

Aanwezig: Isabel Dhondt, Kristel De Bruyn, Els Deconinck, Marleen Gysen, Eef Delhaye, Hilde De Beuckeleer, Bart 

Pinxten, Willy Godts, Martine Maloens, Marc Vandesompele, Sandra Hellings (voorzitster), Christine Beernaerts 

(verslag)(de deelnemerslijst bleek niet volledig ingevuld, dus excuses als ik iemand vergeet te vermelden) 
 

Verontschuldigd: Wim Schuerman, Peter Deckers, Anneleen Convents 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• Bij verontschuldigden: Marleen Gysen i.p.v. Marleen Kennes 

• Het spandoek van de ouderraad is er en ziet er fantastisch uit. We zullen het voor het eerst gebruiken 

tijdens het koffiemoment van 1 september. 

 

2. Vervanging vertegenwoordiging ouderraad bij KBC 
Christine vervangt Bieke: alle documenten zijn in orde gebracht door Bart. 

Ann heeft nog 1 jaar een kind hier op school en zal daarna haar vertegenwoordiging doorgeven. 

 

3. Vernieuwing lidmaatschap bij VCOV 
Het VCOV -de ouderkoepel van het vrij onderwijs- is helemaal hervormd. Martine en Els C. zijn naar het 

slotmoment gegaan van het VCOV, waarbij ze toelichting kregen over het nieuwe aanbod. Het lidmaatschap 

bedraagt nu 90 euro per jaar. Zo is er de 'ouderinfotheek' met kant en klaar materiaal, praktijkvoorbeelden en 

inzage in onderwijsdossiers. Via de 'ouderacademie' krijg je als ouderraad een grote keuze aan thema's en 

sprekers voor infoavonden. Bart regelt het lidmaatschap verder. 
 

4. Verslag leerlingenraad 
De leerlingenraad van Savio is niet doorgegaan. 

In Bleydenberg is de leerlingenraad wel doorgegaan (verslag via Ann Meeus) 

• Evaluatie van het afgelopen jaar 

• De kinderen vinden dat er best terug verkiezingen zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar. Sommige 

kinderen willen graag in de leerlingenraad blijven, maar andere kinderen mogen ook de kans krijgen. 

• De werking van de leerlingenraad begint stilaan goed op dreef te komen. 

 

5. Opvolging aankopen buitenspeelgoed + plaatsing fietsenstalling 
Met het geld van de wafelverkoop wordt er voorlopig voor een bedrag van 500 euro buitenspeelgoed aangekocht 

voor Bleydenberg en Savio. Het zou leuk zijn als dat speelgoed er al tegen september zou zijn. Willy liet na de 

personeelsvergadering weten dat de juffen het speelgoed zullen aankopen tijdens de zomermaanden. 

 

Fietsenstalling: Gerrit liet ons weten dat er heel wat bij komt kijken als je dit wil indienen bij 'Kom op voor je 

wijk' (KOVJW). De school heeft sinds 10 jaar een erfpachtovereenkomst van 99 jaar met de parochiale werken 

voor de schoolgebouwen en de omliggende gronden. De inrichtende macht zou alvast goedkeuring moeten geven om 

dit in te dienen. Er zou ook een buurtonderzoek moeten komen volgens de regelgeving van KOVJW. Volgens Gerrit 

is het zelfs mogelijk dat er een bouwvergunning zou moeten aangevraagd worden en dat er ook advies van 

monumenten & landschappen zou bijkomen omdat de kapel beschermd is.  

Besluit: Eef heeft al heel wat opzoekingswerk verricht omtrent soorten fietsenstallingen + prijzen (waarvoor 

dank). Zij zoekt nu verder uit wat een 'bouwpakket' zou kosten om een vrij eenvoudige fietsenstalling met dak 

neer te poten. Volgende ouders zorgen tijdens de zomermaanden voor extra fietsenstalling: Eef, Kristof (de man 

van Leen) en Bart (de man van Hilde). 



  

6. Evaluatie haalbaarheid afsluiten zijschoolpoortje 
De school kreeg heel wat reacties op het afsluiten van het zijschoolpoortje. De plotse maatregel was er ook 

gekomen omdat er nu eenmaal een peutertje mee buitengeglipt was met andere kinderen en ouders. De school 

heeft dit met de ouders van het kindje opgenomen en besloten om het poortje voorlopig gesloten te houden.  

Het zijpoortje blijft nu 'bewaakt' open tot 16u. Er staat dan 1 juf/meester aan de grote poort en 1 juf/meester 

aan het zijpoortje. Ook tijdens de kleuterspeeltijden gaat het zijschoolpoortje op slot. Er wordt wel gezocht naar 

een ander en moeilijker sluitsysteem bovenaan de zijschoolpoort, zodat kinderen dat poortje niet zomaar 

openkrijgen als het niet op slot is. 

 

7. Evaluatie en opvolging infomoment verkeer (door Mobiel 21) 
Een 15-tal ouders waren aanwezig op de infoavond. Mobiel 21 heeft ook folders achtergelaten die verdeeld zijn via 

de klassen. Een aantal vragen heeft Mobiel 21 verder uitgediept en op papier gezet (zie bijlage). 
Mobiel 21 gaf aan de school te kunnen begeleiden in het kader van 'Sam, de verkeersslang', bv. omtrent het 

opzetten van fietspoolen.  

 

8. Evaluatie schoolfeest 
Marc Vandesompele (papa van Jannika & Jorben) kwam verslag uitbrengen vanuit de 'werkgroep schoolfeest'. Hij 

kwam uiteraard ook luisteren naar de evaluatie vanuit de ouderraad. We vonden het zinvol om het verslag van de 

'werkgroep schoolfeest' toe te voegen als bijlage. Marc heeft de reacties van de ouderraad er in cursief 

bijgevoegd. Meer info dus in bijlage. 
 

9. Evaluatie bezoek Schepen Ridouani aan onze bredeschoolwerking  

+ contact met Minister Smet 
Schepen Ridouani heeft de bredeschoolactiviteiten in onze school een bezoek gebracht. Willy en een aantal ouders 

van de ouderraad en de werkgroep brede school hebben de Schepen ontvangen. Tijdens het bezoek ging er ook 

aandacht naar ons bouwdossier.  

 

Er is ook een contactmoment geweest met Minister Smet. Op de dag van de ouderraad was de constructie tussen 

de Vlaamse overheid en  Fortis Real Estate nog steeds niet rond. Fortis zal als privépartner investeren in het 

bouwen van de momenteel 200 nieuwe scholen in Vlaanderen, die momenteel op de wachtlijst staan. Na de 

ouderraad las uw verslaggeefster in de krant dat de afspraken met Fortis nu officieel rond zijn. Het blijft 

afwachten tot de school verder nieuws krijgt.    

 

10. Samenstelling 'werkgroep koffiemoment 1 september' 
De ouderraad stelde voor om alle kinderen, ouders en leerkrachten van Savio uit te nodigen op het koffiemoment 

in Bleydenberg. Willy nam dit voorstel mee naar de personeelsvergadering. De leerkrachten van Savio houden de 

start van het nieuwe schooljaar liever in Savio zelf. 

 

Deze ouders zorgen voor het koffiemoment: Bart (coördineert de voorbereidingen), Els, Leen, Kristel, Christine, 

Sandra, Anneleen (wil graag bakken) en Carol zei aan de schoolpoort dat ze ook wil helpen. 

 

11. Infoavonden in Bleydenberg en Savio 
Bart en Sandra zorgen voor het aanpassen van de folder over de ouderraad. Eenmaal de verdeling van de klassen 

rond is kan Bart ouders sprokkelen die een woordje willen doen in de klas van hun kind. De folders worden dan ook 

in de klassen verdeeld. 

 

Christine zal de voorbereidingen omtrent het drankje/hapjes gedeelte tijdens de infoavonden (aankopen 

drank/hapjes, doorgeven welk materiaal waar staat,...) wel voorbereiden en coördineren. 

 

De infoavond in Bleydenberg vindt plaats op maandag 13 september. 

Deze ouders zorgen voor een hapje en een drankje: Martine, Isabel en Leen 

 

De infoavond in Savio vindt plaats op dinsdag 14 september. 

Christine is voorlopig alleen om het hapje en drankje te verzorgen. (nvdr. ik zal misschien een briefje verspreiden 

via het 4de en 5de leerjaar om een aantal helpers te zoeken, vooral voor de opruim) 



 

12 Pedagagische infoavonden schooljaar 2010-2011 
De infoavond met Marc Litière zal waarschijnlijk doorgaan op dinsdag 19 of 26 oktober. 

Thema: faalangst (Martine spreekt verder af met Marc) 

 

Voor het voorjaar zoeken we een andere spreker via het VCOV. 

 

13. Voorlopige leerlingenaantallen schooljaar 2010-2011 
2,5-jarigen: 31 (starten uiteraard niet allemaal op 1 september) 

3-jarigen: 30 

4-jarigen: 37 

5-jarigen: 33 

 

1e leerjaar: 33 ==> wordt al zeker opgesplitst in 2 klassen 

2e leerjaar: 25 

3e leerjaar: 24 (misschien 26) 

4e leerjaar: 27 

5e leerjaar: 23 

6e leerjaar: 27 

 

 

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

maandag 20 september 2010maandag 20 september 2010maandag 20 september 2010maandag 20 september 2010    
met als vomet als vomet als vomet als voorzitter: Bartorzitter: Bartorzitter: Bartorzitter: Bart    

en verslaggeefster: Leenen verslaggeefster: Leenen verslaggeefster: Leenen verslaggeefster: Leen    


