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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
• Verzekering voor de vrijwillige lesgevers binnen brede school: Willy heeft nog geen bericht ontvangen 

van de verzekeraar dat dit voor hen ook in orde is en dat de polis in die zin werd aangepast. De relatie 
tussen de vrijwillige lesgevers en de school is onvoldoende duidelijk voor de verzekeraar. Wie is de 
'werkgever'? De school, het stadsbestuur,...? Els zal de vrijwillige lesgevers voorlopig verder 
onderbrengen binnen de verzekering voor vrijwilligers bij het Provinciebestuur. Dat gebeurde nu ook al in 
afwachting van een oplossing via de schoolverzekering. De werkgroep Brede School bekijkt op 8 november 
of we dit schooljaar toekomen met de 100 dagen gratis verzekering en anders, indien blijkt dat het niet 
onder de schoolverzekering kan, moeten we dit vanuit de bredeschoolwerking financieel bijpassen. 

• De opbrengst van de wafelverkoop zal door de juffen binnenkort gespendeerd worden. Via een 
subsidieproject van  het provinciebestuur zal de school 10 loopfietsen aankopen voor Bleydenberg. Het 
idee van Linda (werkgroep wafelverkoop) om dit schooljaar de wafelverkoop eventueel aan te vullen of te 
vervangen door een taartenverkoop is besproken. De wafelverkoop vervangen door een taartenverkoop 
vindt de ouderraad niet zo'n goed idee, maar de wafelverkoop aanvullen met taarten op de bestellijst wel. 
De ouderraad laat de uiteindelijke beslissing wel over aan de toekomstige werkgroep wafelverkoop (= nog 
niet echt samengesteld voor dit jaar) of ze het zelf haalbaar zien om ook taarten op hun bestellijst te 
voorzien. Taarten kunnen niet zomaar enkele dagen opgeslagen worden in de turnzaal, het stapelen is ook 
moeilijker,...

2. Evaluatie infoavond 'Grenzen stellen'
Leen M., Els en Wim hebben prima werk geleverd met de coördinatie van de infoavond. Er waren heel veel helpers 
vanuit de ouderraad waardoor de avond op zich soepel verliep. Er waren een 70-tal ouders van onze school 
aanwezig. De samenwerking met het VCOV is heel goed gelopen. De spreker werd door het VCOV betaald 
(aangezien onze ouderraad lid is). De huur van de parochiezaal, de verwarmingskost, de verkoop van de drank was 
voor de ouderraad. Het VCOV kan, om budgettaire redenen, jaarlijks 6 infoavonden organiseren met aangesloten 
scholen binnen eenzelfde arrondissement. Een jaarlijkse organisatie van een infoavond i.s.m. VCOV is dus niet 
mogelijk. Volgende ouderraad leggen we vast of we volgend jaar op eigen houtje een infoavond organiseren. 
Iedereen van de ouderraad zoekt naar een boeiend thema + sprekers + prijzen. Marleen heeft reeds een 
suggestie: het onderwerp 'Leren leren' (eventueel via een groepspraktijk in Herent).

3. Evaluatie 'dag van de leerkracht'
De ouderraad (Els, Marleen, Kristel, Leen M.) zorgde voor koffiekoekjes tijdens de speeltijden in Bleydenberg en 
Savio. Het toezicht werd op dat moment ook door die ouders overgenomen. De koffiekoekjes bleken zeer 
concurrentieel met de snoeptaart van Willy.

4. Viering juf Annie
Vrijdag 28 oktober wordt juf Annie uitgebreid gevierd. De ochtend start met een ontbijtje op school. Omstreeks 
11u volgt er een viering met de kleuters en de lagere school. Om 12u30 volgt er een etentje op school met al het 
personeel. Tussen 12u30 en 13u30 nemen Marleen, Christine, Leen M. En Isabel het toezicht over op de 



speelplaats en het speelplein in Bleydenberg. Anneleen en Martine nemen het toezicht in Savio over.

5. Evaluatie infoavond bouwdossier
De kapel was goedgevuld met ouders en buren die meer wilden horen over de bouwplannen. De bouwplannen werden 
uitgebreid toegelicht door het schoolbestuur, het architectenbureau en de verantwoordelijke van DBFM die ons 
bouwproject zal coördineren. Er werd ook uitgebreid toegelicht welke wegen het schoolbestuur, in samenspraak 
met de architecten en DBFM moeten afleggen vooraleer de eerste steen zal gelegd worden. De hele weg werd 
toegelicht van het eerste afgekeurde plan tot het recentste plan (plan 3B) dat nu opnieuw voorgelegd is aan het 3 
Partijenoverleg of 3PO (het Gewest, het Stadsbestuur, Monumenten en Landschap). De reacties vanuit het Gewest 
en het Stadsbestuur over plan 3B zijn momenteel positief, mits een aantal aanpassingen en opmerkingen waar de 
architecten en de school rekening mee moeten houden in de verdere uitwerking van de plannen. In plan 3B wordt er 
een aparte ingang voorzien voor de school en de nieuwe sportzaal aan de Albert Woutersstraat. Tussen het 
bankkantoor en de school wordt een personeelsparking voorzien. Langs de Panoramalaan komen dan geen wagens 
meer, aangezien de huidige binnenkoer een speelplaats voor de kleuters zal worden. De ingang aan de Panoramalaan 
wordt dan uitsluitend een ingang voor de zachte weggebruikers en moet ook blijven dienen als toegang voor de 
brandweer. Via een apart bouwdossier moet de kapel in zijn authentieke staat hersteld worden (bv. het verlaagd 
plafond moet weg) en dan zal de kapel in de toekomst enkel als refter gebruikt worden.

Tijdens de infoavond is er niet veel informatie gegeven betreffende de praktische organisatie van de verhuis, de 
containerklassen,... Heel wat ouders hebben hier wel vragen en bezorgdheden over. De school, het schoolbestuur 
en ook de ouderraad beseffen dat, maar het afgelopen jaar is er echter massaal veel tijd en energie gestoken in 
het bouwdossier op zich door het schoolbestuur en door Willy. Momenteel wordt er opnieuw geïnvesteerd in de 
gebouwen van Savio, aangezien de volledige lagere school naar daar zal verhuizen. Afgelopen zomer zijn er werken 
uitgevoerd door de Parochie (= eigenaar van het gebouw), er is centrale verwarming geplaatst  en tijdens de 
recente klusdag zijn er ook heel wat verbeteringen aangebracht. Zowel het schoolbestuur, de school, de klussers 
van dienst,... starten binnenkort met de voorbereidingen om de containerklassen in orde te brengen. En uiteraard 
wordt Savio op termijn verder in orde gebracht.

De ouderraad benadrukt dat het ook in de nabije toekomst belangrijk is om de buren van de school uit te nodigen 
op infomomenten ivm de bouwplannen.

6. Evaluatie klusdag
De klusdag is heel goed verlopen. Er hebben een 6-tal ouders (1 grootouder) meegewerkt. Dankzij de grondige 
voorbereiding door Kris kon iedereen heel zelfstandig aan de slag. Alle geplande klussen zijn afgewerkt. Els bracht 
rond de middag warme pompoensoep voor de klussers, Willy zorgde voor brood en beleg. Er is nog geen nieuwe 
datum voor een volgende klusdag, ditmaal in Bleydenberg. We danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

7. Boe-avond??
Gezien de vele activiteiten vanuit de ouderraad opteren we om dit jaar geen avond à al boe-avond te organiseren.

8. Boekenactiviteit weekend 19-20 november
Een werkgroep, bestaande uit ouders en juf Ann, zitten momenteel volop in de voorbereidingen van het weekend.
Zowel voor als tijdens de herfstvakantie zullen er flyers, affiches en helpende handen brieven verspreid worden. 
Het hele dorp zal een flyer ontvangen in de brievenbus. Affiches zullen ook buiten het dorp verspreid worden (in 
kinderdagverblijven, scholen,...). Er worden verschillende momenten voorzien waarop ouders tweedehandsboeken 
kunnen inleveren, die dan tijdens het boekenweekend verkocht zullen worden. De opbrengst gaat, via de ouderraad, 
allemaal naar de school. Tijdens het grootoudersfeest zullen er ook boeken ingediend kunnen worden, maar het 
praktische verloop wordt nog met de juffen bekeken. 

9. Spaghettifestijn 6e leerjaar (zaterdag 3 december)
De sneeuwklassen van het 6de leerjaar gaan dit jaar opnieuw door in Saint-Luc (Zwitserland). De maximumfactuur 
legt een bedrag van maximum €360 per leerling op dat mag gaan naar meerdaagse uitstappen, en dit voor de 
volledige lagere schoolloopbaan. De openluchtklassen in het 3de of 4de leerjaar kosten de ouders €120, voor de 
sneeuwklassen betalen de ouders €240. De overige €160 voor de sneeuwklassen past de school elk jaar bij met de 
opbrengsten van het spaghettifestijn. 
Er zijn opnieuw 2 shiften: 's middags en 's avonds. 's Middags is het meestal veel rustiger dan 's avonds. Vorige 



editie hebben 2 juffen de ganse avond ervoor gezorgd dat het toewijzen van tafels zodanig verliep dat er geen 
gezinnen moesten wachten op een plaatsje. De 2 vaste kookdames zijn opnieuw van dienst. Daarnaast is het de 
bedoeling dat alle ouders en leerlingen van het 6de leerjaar meewerken.

10. Sinterklaasfeest
Marleen, Kristel en Sandra zijn de helpende handen voor het sinterklaasfeest.
Dat gaat door op dinsdag 6 december.

11. Kalender school- en dorpsactiviteiten
Sinds kort kan je via de website van de school de dagelijkse kalender van Bleydenberg bekijken. Dieter heeft een 
google agenda geïnstalleerd waarop iedereen, die een login heeft, de agenda kan aanvullen. Die agenda is uiteraard 
vooral bedoeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Willem biedt aan om uit te zoeken hoe de verschillende 
partijen/organisaties bv. via een google agenda (via de website van Bleydenberg?) zouden kunnen komen tot een 
dorpskalender. Colette, buurtwerkster van het wijkbureau heeft ons plan om een handige dorpskalender uit te 
werken zelfs als een projectje ingediend bij het volwassenenonderwijs (waar haar broer lesgeeft) in Mechelen. 
Wordt vervolgd.

12. Varia
• Zangnamiddag: zaterdag 28 januari, vanaf 14u (Anneleen, Rob)
• Els heeft anti-luizen capes bij die ze nu al door haar kinderen laat gebruiken. In Nederland worden die 

capes in heel wat scholen gebruikt. Vorig schooljaar suggereerde de ouderraad reeds om dit eventueel 
met 1 klas uit te testen waar de luizen nogal hardnekkig bleven toeslaan. Het principe van de vrolijk 
gekleurde capes is dat de kinderen hun jas in de cape aan de kapstok hangen. Luizen kruipen omhoog en 
verhuizen makkelijk naar andere jassen als die dicht tegen elkaar aan de kapstok hangen. De capes zijn 
vanboven gesloten waardoor eventuele luizen in de jas blijven.   Praktisch gezien lijkt het een hele 
organisatie omdat de kinderen 's middags hun jassen beneden aan de refter ophangen. Daarnaast hangt er 
ook een prijskaartje aan vast: €8/stuk vanaf 100 stuks. De ouderraad is een voorzichtige (omdat er geen 
100% eensgezindheid is) voorstander om het misschien toch bij 1 klas uit te testen. De juffen nemen het 
voorstel mee, maar merken ook op dat dit vooral bij de 2,5 jarigen en 3 jarigen praktisch gezien bijna 
onhaalbaar is. Jasjes uitdoen, terug aandoen, ... neemt heel veel tijd in beslag. In Nederland gaan kleuters 
pas vanaf 4 jaar naar school en zit je al bij de allerkleinsten met iets oudere kleuters. Wat ook door de 
juffen en Willy zal nagegaan worden is dat mutsen en sjaals in geen enkele klas in een bak worden gedaan.

• Opvang: Door het vroegtijdig wegvallen van juf Annie en haar pensioen wordt de opvang helemaal 
gereorganiseerd. Hierover is onlangs een duidelijke brief meegegeven via de boekentassen. Aan alle 
lesgevers van de bredeschoolactiviteiten zal gevraagd worden om de kinderen, die terug naar de opvang 
moeten, in groep terug te brengen. Dan kunnen de verantwoordelijken in de opvang veel duidelijker 
bijhouden op welke tijdstippen de kinderen in de opvang aankomen. Dit is belangrijk omdat er nu ook per 
kwartier wordt aangerekend. In de opvang werden nu ook duidelijke schema's opgehangen over het 
verloop van de opvang (koekmoment, studie,...). Kinderen, die geen huiswerk moeten maken tijdens het 
studiemoment, krijgen de kans om een boek te lezen vooraleer ze terug naar buiten mogen.

• De werkgroep Brede School komt samen op dinsdag 8 november (bij Christine). Ilse Muylaert, mama van 
Staf en Kamiel De Haes, komt dit schooljaar de werkgroep versterken. Ook Ann Meeus (zorgcoördinator 
van Bleydenberg) maakt vanaf dit schooljaar deel uit van de werkgroep.

• De werkgroep Schoolfeest komt traditiegetrouw een eerste keer samen op vrijdag 11 november (bij 
Linda). Griet Vanzeebroeck, mama van Yinthe Sas, zal dit jaar in de werkgroep meedraaien. Deze 
werkgroep kan zeker nog extra man- en vrouwkrachten gebruiken.

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

dinsdag 13 december 2011
met als voorzitter: Bart
en verslaggeefster: Eef


