
 
 

Verslag ouderraad 20 januari 2011 
 

Aanwezig: Anneleen Convents, Sandra Hellings, juf Brigitte Dieryck, juf Lore Beyens, Marleen Gysen, Leen Decin, 

Fabienne Maswiens, Eef Delhaye, Els Deconcink, Bart Pinxten, Christine Beernaerts (verslag) 

 

Verontschuldigd: Hilde De Beuckeleer, Martine Maloens, Kristel De Bruyn, Willy Godts 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• De ouderraad neemt nota van de reacties die er via de mail zijn gekomen ivm de communicatie omtrent de 

gewijzigde datum van de sneeuwklassen. 

• Juf Lore geeft op vraag van Willy aan dat zijn woorden 'gevraagd aan de ouders' omgezet moeten worden 

naar 'zo snel mogelijk meegedeeld aan de ouders'. 

• Sandra en Marleen geven aan dat de bestellingen die de Sint plaatste bij Colruyt en Bio-planet gewone 

bestellingen waren, rechtstreeks aan die winkels. Het ging dus niet over Collect & Go. Het valt inderdaad 

te overwegen om volgend jaar te werken via Collivery. 

• Sandra had reeds via juf Lieve gesuggereerd om bij de start van elk schooljaar aan ouders een lijstje te 

bezorgen van de activiteiten waarbij aan ouders gevraagd zal worden om met de wagen te rijden. Dan 

kunnen ouders al in het begin van het schooljaar intekenen op bepaalde activiteiten en dit ook meenemen 

in hun eigen planning. Dit is vooral zinvol voor klassen waarbij dit jaar reeds een activiteit is moeten 

wegvallen omdat er te weinig vervoer was.  

• Ivm de autozitjes kwam er via het secretariaat een reactie binnen dat het misschien zinvol is om bij 

langere afstanden te vragen dat elk kind zijn eigen zitje meebrengt. De ouderraad is van mening dat dit 

praktisch gezien nogal ingewikkeld is. Zoveel mogelijk uitstappen zullen met de bus, te voet of per fiets 

(voor Savio) gebeuren en als het niet anders kan met auto's. De school houdt zo goed mogelijk rekening 

met de suggesties. 

• Els meldt dat het briefje ivm de luizen vernieuwd is. Luizen blijven wel een hardnekkig probleem in 

sommige klassen. 

 

2. E-mailadres ouderraad 
Het verslag van de ouderraad zal vanaf nu via BCC (blind carbon copy) gestuurd worden. Het is niet nodig dat 

iedereen inzage heeft in de adressen van alle ouders die het verslag krijgen. Ouders blijven uiteraard de kans 

hebben om hun reacties, vragen en opmerkingen via mail door te sturen. Die nemen we vanaf nu mee naar de 

eerstvolgende ouderraad. De aanwezige ouders zijn ook voorstander om reacties, vragen en opmerkingen van 

ouders tijdens de ouderraad te bespreken. Ouders, die een mail sturen, worden op de hoogte gebracht dat hun 

reactie, vraag of opmerking wordt meegenomen naar de volgende ouderraad. Uiteraard zijn ze zelf altijd welkom 

op de ouderraad om dit mee te bespreken. 

 

Leen Decin zal volgend jaar het beheer van het adressenbestand en het e-mailadres van de ouderraad overnemen 

van Hilde De Beuckeleer. Zij was al langer van plan om een opvolger te zoeken voor volgend jaar.  De ouderraad 

dankt Hilde nu al voor al het geleverde werk. 

 

3. Materiaallijst ouderraad: wat staat waar? 
Kris Verbruggen heeft het lokaal van de ouderraad zo veranderd dat al het materiaal nu in 1 lokaal staat. Dit lokaal 

is gelegen achter het slapertjeslokaal. Hij heeft een inventaris gemaakt van al het materiaal en er zijn in de Makro 

132 tassen en ondertassen (van het merk ARO) bijgekocht, die mooi gestapeld in 3 sterke bakken passen. Al het 

materiaal heeft nu ook een vaste plaats gekregen. In bijlage vinden jullie de lijst.  

Kris zal die ook ophangen in de kasten van dat lokaal. Een dikke pluim voor Kris van de ouderraad. 



4. Schoolnieuws 
• Kersthappening: een gezellige avond, voldoende catering, een zaal vol tekeningen en kunstwerkjes. Het 

zingen was leuk, de techniek kon beter. Er liepen wel nogal wat ouders en kinderen door het kookgebied, 

wat uiteraard niet altijd veilig is. Verder waren er een aantal akkefietjes tussen de oudere kinderen, die 

in groepjes naar de speelplaats waren getrokken. De school vraagt aan de ouders om in de toekomst zelf 

meer toezicht te houden op de kinderen. Dat zal ook expliciet op de volgende uitnodiging van dergelijke 

activiteiten (geldt ook voor het schoolfeest) gevraagd worden. Vanuit de ouderraad wordt gesuggereerd 

om binnen iets meer gezellige zitplaatsen te creëren. 

• Schoolfuif: de datum van de schoolfuif is gewijzigd. De schoolfuif gaat door op vrijdag 1 april. 

• De inschrijvingen voor het schooljaar 2011-2012 zijn gestart. Eerst zijn de broers en zussen aan de 

beurt. 

• Leerlingenraad: gaat in Bleydenberg door op 1 februari.  

• Afwezige leerkrachten: Juf Katrien Maene en juf Hilde zullen langere tijd afwezig zijn. Juf Lieve Buyens 

gaat vanaf 1 februari in zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Sarah Haegemans. 

• Bouwdossier: Willy is niet aanwezig op de ouderraad omdat er net een vergadering is tussen het 

schoolbestuur, de deken van de parochie en DBFM omtrent het financieel plan van de nieuwbouw. Tegen 7 

februari moet de school belangrijke knopen doorhakken. 

 

5. Zangnamiddag (zaterdag 22 januari)(organisatie door Anneleen Convents, Ann Sluys en 

Rob Imans)(Onder zangleiding van Mik Deboes en Jan Convents) 
Het aantal inschrijvingen ligt alvast een stuk hoger dan vorig jaar met 16 volwassenen en 18 kinderen.  

Deelnemen is gratis, consumpties zijn betalend. De ouderraad betaalt EUR 150 aan Mik Deboes. 

  

6. Wafelverkoop (organisatie door Carol Swinnen, Linda Kennis en Greet Hoogsteyns) 
Het werkgroepje is pas gestart met de organisatie van de wafelverkoop. Mogelijk worden de wafels dit jaar bij 

een andere wafelfabrikant gehaald. 'Galetten' worden al zeker aan het gamma toegevoegd. De brief om te 

bestellen gaat mee in de 1ste week van februari. Ouders krijgen dan 2 weken om te bestellen. Met Bart Pinxten 

wordt afgesproken dat woensdag 23 februari (o.v.) de limietdatum wordt voor het voorafbetalen van je bestelling.  

Op vrijdag 18 maart kan iedereen zijn/haar bestelling afhalen. Bart zal de betalingen financieel opvolgen.   

 

Suggesties vanuit de ouderraad: 

• Dit jaar zeker het gewicht van de dozen niet vergeten te vermelden!! 

• Op de brief vertellen wat er vorig jaar met de opbrengst van de wafelverkoop is gebeurd: in Bleydenberg 

werd een overdekte fietsenstalling geplaatst en er werd ook heel wat buitenspeelgoed aangekocht voor 

Bleydenberg en Savio. 

• Vorig jaar hebben heel wat ouders suggesties gedaan waarvoor we de opbrengst kunnen gebruiken; dat 

lijstje is dit jaar nog bruikbaar. 

 

7. Koffiestop ten voordele van de Broederlijk Delenactie 
De actie bestaat uit het aanbieden van koffie tijdens de start van de schooldag op vrijdag 18 maart. Ouders 

kunnen dan een vrije bijdrage geven. Die dag is het ook al de verdeling van de wafels. We willen als ouderraad ook 

niet in het vaarwater komen van de vastenactie door de school en de kinderen. Voorlopig is het dus gewoon een 

voorstel. De aanwezige juffen nemen het idee mee naar de planning van de vastenactie. Er is alleszins bereidheid 

vanuit de ouderraad om indien nodig de kinderen te assisteren. 

 

8. Plaats van de ouders op de speelplaats 's morgens 
De school heeft zelf al met een goed en duidelijk briefje actie ondernomen. Het vertrekken van de rijtjes en het 

overzicht op de kleintjes is al stukken beter. De ouders gaan veel meer dan vroeger aan de zandbak staan in plaats 

van onder het afdak.  

 

9. Variapunten  
• Brede School: Els meldt dat de inschrijvingsdag zelf vrij weinig deelnemers heeft opgeleverd voor heel 

wat van onze activiteiten. De werkgroep heeft op het einde van de inschrijvingsdag dan ook zwaar 

getwijfeld om bepaalde activiteiten niet te laten doorgaan omdat te weinig deelnemers een financieel 

verlies kan betekenen. Ondanks de subsidies moeten een aantal activiteiten echt wel financieel 

zelfbedruipend zijn. Na de inschrijvingsdag zijn er nog tal van inschrijvingen binnengelopen. Dat betekent 



heel wat extra werk voor de verantwoordelijke ouders van de werkgroep. Zeker omdat we bij bepaalde 

activiteiten sommige ouders moeten aansporen om te betalen. De nieuwsbrief met de datum van de 

inschrijvingsdag was 2 weken ervoor verdeeld en dus is het echt wel aan alle ouders om die datum op de 

kalender te noteren. Voor heel wat ouders bleek het niet duidelijk dat je op de inschrijvingsdag direkt 

voor meerdere activiteiten kon inschrijven bij de lagere schoolactiviteiten. Bij de kleuteractiviteiten is 

dat niet zo. We zullen de inleidende tekst van de nieuwsbrief met de werkgroep herbekijken zodat er 

geen misverstanden meer zijn en we zullen extra oproepen om naar de inschrijvingsdag te komen. 

• Sporty-kampjes in Bleydenberg: In de week van 8 tot 12 augustus is het 'legoweek' voor het 1ste en 2de 

leerjaar. Voor het 3de t/m het 6de leerjaar is het 'En français' geworden. Maar dat stond niet zo 

vermeld op het bijgevoegde groene briefje ivm de voorrangsregel voor onze school. Uiteraard zorgde dit 

voor heel wat verwarring bij de ouders. De werkgroep Brede School heeft de afgelopen maanden geregeld 

overleg gepleegd met Sporty over de kampjes en vooral ook over de communicatie van de voorrangsregel 

voor onze school. Wij wisten ook niet dat er een ander kampje voorzien was voor die leeftijdsgroep. 

Steffi van Sporty heeft dit allemaal zo goed als mogelijk opgevolgd tot aan haar bevallingsverlof en 

Christine bespreekt dit later dan nog wel eens met Sporty.  

• Batterijen: De ouderraad heeft nog zo'n 600 batterijen in de kast liggen die (teveel?) geleverd zijn 

tijdens de Sintenactie met de verkeerslampjes. Met de aanwezige juffen spreken we af dat de school er 

iets mee doet tijdens de verkeersweek in het voorjaar. 

 

10. Agendapunten volgende vergadering 
• Evaluatie zangnamiddag 

• Evaluatie sneeuwklassen 

• Verloop wafelverkoop 

• Verslag leerlingenraad Bleydenberg & Savio 

• Schoolfuif (1 april) 

• Oudleerlingenbond: hoe verloopt de oproep via Facebook? 

• Nieuws van de werkgroep schoolfeest 

• .... 
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