
    

    

Verslag ouderraadvergadering di 26 april 2011  

 
Aanwezig  

Christine Beernaerts, Hilde De Beuckeleer, Els Deconinck, Eef Delhaye, Kristel De Bruyn, Marleen Gysen, 

Saartje Haegemans (juf Sara), Sandra Hellings (verslag), Martine Maloens, Fabienne Maswiens, Bart 

Pinxten (voorzitter) 

 

Verontschuldigd  

Anneleen Convents, Leen Decin, Isabel Dhondt, Willy Godts, Bart Leys  

 

 

1) Goedkeuring verslag  

− Anneleen Convents was vorige keer verontschuldigd. Dit stond niet in het verslag.  

− Een aantal opmerkingen over de zangnamiddag:  

− De papa van Anneleen Convents en niet de papa van Juf Anneleen begeleidde de zangnamiddag;  

− Het is niet mogelijk om de liedjes die worden gezongen op voorhand door te geven. De 

begeleiders kiezen deze pas op het moment zelf. Het thema van de zangnamiddag ligt wel vast.  

− Volgende keer moet er in de uitnodiging nog meer in de verf worden gezet dat kids ook zonder 

hun ouders mogen komen. 

−  De sneeuwklassen duurden 6 i.p.v. 5 dagen 

 

2) Bouwdossier 
− Wat is de huidige stand van zaken? 

− De school heeft ingetekend op het DBFM-dossier. Het proces is dus officieel gestart maar er 

moeten nog heel wat stappen worden gezet voor de bouw effectief begint.  

− De school heeft nu een bundelingsdossier ontvangen (eenvoudig gesteld is dit een cluster 

papieren die in orde moet worden gebracht).  

− Er is (naast de gewone ouderraadvergadering) een extra vergadering geweest met leden van de 

ouderraad en het schoolbestuur.  

− Het schoolbestuur vergadert over het bundelingsdossier op 25/04.  

− Er zal een brief worden uitgehangen i.v.m de stedebouwkundige vergunning.  

− De school/het schoolbestuur zal een infoavond organiseren over het bouwdossier. Enerzijds 

vinden zij het moeilijk om nu reeds een concrete datum te prikken; heel wat concrete info 

ontbreekt nog. Anderzijds sijpelen allerlei concrete vragen door van ouders. De ouderraad zal 

er op toezien dat de school/het schoolbestuur zich engageert om voor de zomervakantie 

daadwerkelijk een infoavond te voorzien, ook al betekent dit dat bepaalde vragen 

onbeantwoord blijven. 

− Er is een persartikel verschenen in de Standaard  en in het Nieuwsblad na het intekenen op het 

DBFM-dossier. 



 

3) Evaluatie Wafelverkoop 
− Volgende voorstellen kwamen uit de bus: 

− nieuwe beamer 

- opbergrek fietshelmen 

- buitenspeelgoed: reuzenspellen, diabolo's 

- sportmateriaal 

- aankoop, herstelling fietsjes 

- voetbaltafel 

- inrichting binnenruimte in savio 

- klasuitstappen 

- rek voor boekentassen 

- nieuw meubilair eetzaal 

- schoolmeubilair 

- frigo's voor boterhammen 

- fietsrek voor in de stalling 

- nieuw sanitair 

- nieuwe school 

- buitendeur WC 

- groententuin, kippenren op een verloren stukje grond 

- aanduiding op L Decouxlaan dat savio in zijstraat ligt 

 

− Een aantal van deze ideeën zijn, volgens de ouderraad, eerder duidelijke hints naar de school 

dan aankoopsuggesties voor de ouderrraad. 

− De ouderraad bespreekt of ze in de toekomst gelijkaardige aankopen moet blijven doen 

(speelgoed, sponsoren van culturele activiteiten enz) of mee moet investeren in de bouw. Uit 

een korte discussie (die in de toekomst wordt hernomen) concluderen we het volgende: (1) Er 

mag geen geld worden gespendeerd aan zaken die na de bouw nutteloos zijn. (2) Als de 

ouderraad mee investeert in de verbouwing/nieuwbouw dan liefst in een afgelijnd, duidelijk 

project. (3) Het is belangrijk ook blijvend geld te investeren in zaken die onmiddellijk nodig 

zijn om te kunnen spelen/leren (bv. buitenspeelgoed). Belangrijk is er over te waken dat door 

de nieuwbouw zaken als culturele activiteiten/natuurexploratie niet volledig wegvallen. De 

ouderraad heeft hier een belangrijke rol en kan hier financieel bijspringen. 

− Na het schoolfeest wordt er beslist wat er met de opbrengst van beide activiteiten 

(wafelverkoop en schoolfeest) wordt gedaan. 

− De ouderraad financiert dit jaar de bus van de openluchtklassen. 

 

4) Evaluatie schoolfuif 
− Opmerkingen van enkele ouders: (1) sommige kinderen mochten niet naar de fuif gaan omdat de 

muziek op de vorige kinderfuif te luid was; (2) sommige ouders vonden ook nu de muziek op de 

kinderfuif te luid; (3) sommige ouders vonden dat er te weinig animatie was tijdens de 

kleuterkinderfuif. Sommige kleuters die zonder ouders daar waren, liepen er hierdoor wat 

verloren bij. 

− Reacties van de kinderen; zij vonden het erg leuk. 

− Op de volwassenenfuif was er (te) weinig/weer minder volk. Er is een discussie tijdens de 

ouderraadvergadering of het wel zo'n goed idee is om de kinder-/ en volwassenenfuif op één 

avond te plannen. Hierbij worden volgende meningen geuit. Het is moeilijker te organiseren 

voor de ouders: het maakt het voor  sommige gezinnen moeilijker/onmogelijk om kinderen naar 



de grootouders te brengen. Bepaalde ouders hebben geen zin meer om na het kindergedeelte 

nog terug te gaan. Optie is om beide op een ander moment te organiseren: de fuif voor de 

ouders in zaal Pacem en de kinderfuif in de school zelf, hetgeen goedkoper is. 

 

5) Nieuws werkgroep Brede School 
− Er zijn minder inschrijvingen voor de Brede Schoolwerking van het derde trimester. De 

activiteit Tricotheek moet worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Wellicht was 

voor deze activiteit beter voor een jongere doelgroep gekozen. Voor de sportactiviteit op 

donderdag begeleid door meester Bram zijn nog vier extra inschrijvingen nodig. Dankzij extra 

promotie door Bram in de klassen zijn we net met voldoende en kan de activiteit toch doorgaan 

(nvdr). In het derde trimester zullen de typelessen op hetzelfde uur worden georganiseerd. 

Hierdoor daalde het aantal inschrijvingen. Een aantal leerlingen meldde wel dat ze 

geïnteresseerd blijven in sporten-op-donderdag. Deze activiteit zal volgend jaar dus terug 

worden aangeboden. Voor de leden van de Brede Schoolwerking vragen deze annulaties heel wat 

extra administratief werk (bv. Nieuwe oproep lanceren, ouders verwittigen, geld terugstorten 

enz). 

− Een belangrijk probleem; vanaf dit schooljaar is het beduidend moeilijker om rond te komen 

met het voorziene budget. 

− De werkgroep Brede School heeft een verlengingsdossier ingediend. Een belangrijk knelpunt: 

de ambtenaar van de stad Leuven die dit voor een groot stuk op zich nam, heeft ontslag 

genomen. Het subsidiedossier werd nu door de leden van de Brede Schoolwerking ingediend. 

− Brede School is een samenwerkingsverband met andere scholen.  Dit heeft een meerwaarde. Er 

is bv. een roulement van begeleiders/leerkrachten over de verschillende meewerkende scholen. 

Het subsidiedossier wordt ook altijd voor de verschillende scholen samen ingediend. Deze keer 

was Bleydenberg hiervoor verantwoordelijk. De Krullevaart stapt uit het 

samenwerkingsverband. In deze school is er minder interesse voor naschoolse activiteiten.  

 

6) Nieuws werkgroep schoolfeest 
− Op 24/04 heeft de werkgroep vergaderd. Alles verloopt prima. Er zal terug een barbecue 

worden georganiseerd. 

− Het thema van het schoolfeest is “Hoera. Het is vakantie.” 

 

7) Verslag leerlingenraad 
− Er is geen input hierover meegegeven vanuit het leerkrachtenkorps. Dit agendapunt wordt 

verschoven naar de volgende vergadering. 

 

8) Infoavond 'Grenzen stellen' dinsdag 4 oktober 2011 
− De ouderraad organiseert deze infoavond samen met het VCOV. 

− Wim Schuerman is vanuit de ouderraad verantwoordelijk voor deze infoavond. Vanavond is hij 

afwezig. Inmiddels werd door Wim bevestigd dat de parochiezaal beschikbaar is.  Ook de 

spreker Maurits Wysmans heeft toegezegd. (nvdr) 

− Reinhilde Van Wonthergem wil een beamer ter beschikking stellen. 

− Volgende vergadering van de ouderraad wordt taakverdeling voor de avond vastgelegd (oa. 

Infoaffiche voor de ouders). 

 

9) Gezamenlijke kalender school/scouts 
− Christine (ouderraad), Dries (scouts) en Colette (wijkbureau) hebben vergaderd over het 

afstemmen van de Wilselse activiteiten in het volgende werkjaar (dit om dubbele boekingen te 



vermijden). In september wordt in het wijkbureau de jaaragenda van de verschillende 

verenigingen van Wilsele op mekaar afgestemd. Een gemeenschappelijke agenda op de website 

van 3012 die door de verschillende verenigingen consulteerbaar is, zou praktisch zijn. 

 

10) Varia 
− Agendapunten voor de laatste ouderraadvergadering; (1) verslag leerlingenraad; (2) organisatie 

eerste activiteiten volgend schooljaar, nl. koffiemoment en infoavond 

− Eén kleuterouder heeft gevraagd of het mogelijk is één keer per week een voetbalvrije 

speeltijd in te lassen, m.a.w. om het voetballen één keer per week door een andere activiteit te 

vervangen. 

− Volgende vergadering ouderraad 08/06 om 20u. Voor deze vergadering wordt er nog een 

verslaggever gezocht. Wie schreef er dit jaar nog geen verslag en kan hier even tijd voor vrij 

maken? 


