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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
• Geen opmerkingen bij het verslag vorige vergadering. 

• Hulp voor de Sint: de voorbereiding verliep heel goed dit jaar. Wat betreft strooigoed wordt aan de 
Pieten gevraagd om enkel frutella’s te strooien en geen chocotof (kleuters kunnen dit niet eten) of nicnacs 

(worden vertrappeld). De hoeveelheid was goed.  
Cadeaus van de sint zijn (onder meer) gesponsord door de opbrengst wafelverkoop (1/3e) en 

grootouderfeest. Facturen van de Pietjuffen worden best centraal verzameld en dan aan Bart verzorgd 
(liefst tegen de kerthappening). Vbn. van wat de Sint gebracht heeft: keukentje, glijbaan, Playmobil, Lego, 

Barbie. De Sint heeft ook speelgoed gebracht voor de opvang.  
Vraag: moet het niet duidelijker vermeld worden dat de ouderraad de Sint voor een stuk sponsort? 

Eventueel kan dit bij een volgende verkoop gezegd worden. Dit jaar is alles naar de kleuters gegaan 
(opbrengst verkoop 2010). Indien de lagere school nog wensen heeft…de opbrengsten van de wafelverkoop 

2011 zijn nog niet besteed… 
• Enquête: alle scholen van de scholengemeenschap hebben ingeschreven om mee te doen aan een bevraging 

over “de christelijke identiteit van de school”. De onderzoekers willen ook 20-tal ouders van elke school. 
Omdat nog maar 8 ouders de enquête hebben ingevuld, wordt er nu een oproep gedaan om ze in te vullen. 

Deadline voor het invullen is 23 december. Het is een tamelijk lange vragenlijst maar je kan ze ook in 
stukken invullen. Tijdsbesteding: 20 minuten tot een uur.  

Er wordt opgemerkt dat de enquête niet echt toegankelijk is, wat misschien geen representatief beeld zal 
geven.  

De school zelf wil door deze enquête een beeld krijgen van hoe ze zich nu profileren en waar ze naar toe 
willen/kunnen gaan als katholieke school. Dit onderzoek is eerder ook al eens uitgevoerd voor het Bisdom 

Mechelen. Het onderzoek zelf is gebaseerd op Australisch onderzoek. De school heeft de vragen niet op 
voorhand ingezien.  

• VCOV heeft een brief gestuurd naar de ouderraad met de vraag om een 20-tal ouders te selecteren voor 
deelname aan een enquête. De ouders moesten een erg gedifferentieerde achtergrond hebben. Christine 

heeft VCOV laten weten dat we hier niet aan mee werken. Het is erg veel werk en bovendien beschikt de 
ouderraad zelf niet over alle email-adressen van de ouders en ook niet over de gegevens die nodig zouden 

zijn om een selectie te maken. De enquête gaat over informatiedoorstroming.  

 

2. Evaluatie boekenactiviteit 
De activiteit was een succes. De doelstelling was om mensen met boeken bezig te laten zijn. Een probleem was wel 
dat niet alle doelgroepen bereikt werden. Een aantal mensen is wel gekomen dankzij de reclame van Ann. Leuk was 

ook dat er veel mensen waren uit het dorp die geen kinderen (meer) op de school hadden. Bijvoorbeeld om te 
kijken wat er met schenkingen van boeken was gebeurd. Het flyeren heeft veel geholpen. 

Het systeem met de gouden stickers werkte goed. 
Er zijn veel schenkingen binnengekomen: meer dan 2000 boeken. Dit heeft voor veel werk gezorgd (sorteren, 

prijzen), maar er zijn er ook heel veel van verkocht.  



 

Van de boeken die over zijn, is er gekeken wat nog voor de school kon dienen of voor Kikker. Daarna zijn er ook nog 

een aantal geselecteerd voor het schoolfeest. Daarna waren er nog 70 dozen over - die zijn gegaan naar de 
gevangenis en de ziekenhuisbibliotheek. De ziekenhuisbibliotheek sorteert ook en geeft dan verder door (bv. 

Lampeke). Er gaan dus geen boeken verloren. 
De school heeft ook goed meegedaan: bv. verrassingsboeken, boekenwijzers,,… 

 
De nieuwe boeken zijn ook goed verkocht. De activiteiten: zoals het voorlezen en de striptekenaar waren een 

succes. Kris heeft voor de school ook 2 Kamishibai's (= Japans verteltheater) gemaakt – waarvoor dank Kris. 
De winst van de boekenbeurs zal gaan naar de bouw – bv. de containersklassen gebruiksklaar maken.  

Hoe communiceren we dit? Via de kersthappening? Maar dan brengen we de mensen van het dorp die boeken 
geschonken hebben niet op de hoogte. Via de infopanelen of aan poort? (Het was de bedoeling om “bedankt” op het 

doek te schrijven, maar het doek is weggewaaid) 
 

De tweede dag was echt nodig – er is ook op de tweede dag nog veel verkocht. Maar het is ook een activiteit die 
niet haalbaar is om elk jaar te herhalen want het was erg arbeidsintensief. Indien er geen tweedehandsboeken 

zijn, dan is het wel jaarlijks te doen. De opbrengst van de tweedehandsboeken is wel niet te onderschatten en we 
willen de drempel zo laag mogelijk houden. Eventueel iets tweejaarlijks van maken? Eventueel alterneren met het 

grootouderfeest? Aan de andere kant zijn er veel grootouders geweest en de grootouders hebben ook veel 
geschonken? Dus eventueel toch samen laten doen? 

 
Het schoolteam vond het ook een leuke activiteit. Eventueel kan er wel wat meer gewerkt worden in de klassen 

rond boeken, maar het is dan wel al een drukke week (grootouderfeest). De activiteit verliep ook heel rustig. 
 

Helpende handen en het schoolteam hebben heel goed meegeholpen. Dank aan iedereen. En speciale dank aan Mark 
en Anneleen om alles op te slaan! 

 
3. Evaluatie spaghettifestijn 
Het maximum aan deelnemers is bijna bereikt. Er zijn ongeveer 550  mensen gekomen – maximum is 600. Eventueel 

is het een optie om mensen die te laat inschrijven enkel ’s middags te laten eten. Op het inschrijfstrookje zal ook 
duidelijk vermeld worden dat het op de middag rustiger is.  

De mensen zijn goed bij elkaar gezet, dus de mensen werden “optimaal geplaatst”.  
 

Enkel de tafel van de desserten stond slecht – want in de weg van de opdieners. 

De opbrengst is voldoende om het bedrag bij te passen van de kostprijs dat boven de maximumfactuur gaat en 
voor de specifieke doelgroepen.  

 
Het schoolbestuur past nog altijd bij – indien nodig. Dit standpunt is nog altijd hetzelfde. Soms is er genoeg 

opbrengst van de spaghetti-avond; soms niet. Dit jaar is de opbrengst hoog genoeg. 
 

Het eten was heel lekker. De kinderporties mogen wat kleiner – en dan zeggen dat ze mogen bijvragen. Eventueel 
kan er gedacht worden aan een kleuterportie. Uiteindelijk is er wel goed gerekend  want er was niet veel over.  

 
De taakverdeling met de ouders gaat goed, maar de verhouding met de leerkrachten is wel niet evenredig. Ouders 

doen gemiddeld 4 uur – leerkrachten zeker 8 uur. Eventueel kan er meer gevraagd worden aan de ouders? Aan de 
andere kant: als ouders heel de dag meewerken, dan vragen ze misschien familie niet om mee te gaan eten.  

 
De kinderen hebben samen boterhammen gegeten omdat ze ook nog met hun ouders eten. De kinderen hebben het 

ook heel goed gedaan.  
 

Alle kinderen gaan mee op sneeuwklassen. Juf Hilde (van het eerste leerjaar) ook.  

 
4. Plannen werkgroep schoolfeest 
De werkgroep is 11 november samengekomen. Het verslag hiervan is eerder al doorgestuurd naar de ouderraad. 

Het schoolfeest zal dit jaar iets anders zijn. Er is niet 1 groot eetmoment. 
 

Vrijdagavond zou er een rommelmarkt zijn – voor 2 euro kan je een standplaats huren. Er worden ook snacks 



voorzien. De dag nadien zijn er optredens en ook snacks.  

 

(Na de vergadering: ) Nog een mededeling op vraag van de werkgroep: De werkgroep stelt voor om de opbrengst 
van het volgende schoolfeest te investeren in het verder in orde brengen van Savio als voorbereiding op de komst 

van de andere klassen van de lagere school. 
 

Er zal ook overlegd worden met school wat randactiviteiten zijn. Bv. idee van volksspelen. 
 

Griet Van Zeebroeck zit vanaf dit jaar in de werkgroep – Els is weg. Volgend jaar valt Linda weg en zal er weer 
versterking nodig zijn.  

 

5. Brede school: planning 2e trimester, financiële opvolging, sporty kampjes 
Nu donderdag zijn er inschrijvingen. Het was wel moeilijk om alle activiteiten in te vullen – Het blijkt bv. moeilijk 
om iemand voor Djembé te vinden die kan en betaalbaar is. Daarom wordt dit nu niet aangeboden. Met Sporty is er 

wel afgesproken dat er bij hen Djembés gehuurd kunnen worden indien er een lesgever gevonden wordt.  
 

De financiële opvolging wordt naar de werkgroep gebracht en zal dus niet meer via Bart verlopen. Er komen dus 

twee rekeningen: brede school en ouderraad. Het wordt wel een rekening onder de ouderraad. Dit moet wel 
concreet gemaakt worden. Voorstel is om een aparte rekening te openen voor brede school met daarop de 

ontvangsten en de uitgaven. Praktisch is het dus het beste om ook via KBC (waar rekening ouderraad bij zit) te 
werken. Het splitsen van de rekening gaat in ieder geval door, al is het mogelijk dat dit in de toekomst weer moet 

wijzigen (indien Brede school deel gaat uitmaken van de opvang)   
 

De bredeschoolactiviteiten zijn nu ook volledig opgenomen in de verzekeringspolis van de school. Dus ook de 
juffen/meesters die een naschoolse activiteit geven vallen hieronder. De activiteiten van de ouderraad zijn ook 

gedekt indien het duidelijk is dat deze activiteit in samenwerking met de school gebeurd.  
 

Sporty kampjes op school 
Paasvakantie (2e week, 10/4 - 13/4) 

KLEUTERS: Op stap in de jungle 
LAGERE SCHOOL: 1001 snaren en trommels 

  
Zomervakantie 

6e week: 6/8 - 10/8 
KLEUTERS: Sprookjesland 

LAGERE SCHOOL: Art@Sporty 
7e week: 13/8 - 17/8 

KLEUTERS: Hup met de beentjes 
LAGERE SCHOOL: Op de werf 

 
De kampjes worden vermeld in de algemene brochure van Sporty. Omdat Sporty geen huur moet betalen krijgen de 

ouders van onze school normaalgezien een korte voorrangperiode om in te schrijven. Christine checkt bij Sporty of 
er bij het verspreiden van de brochure (via onze school) opnieuw een flyer zal zijn met uitleg over die 

voorrangperiode. 

 

6. Samenstelling werkgroep wafelverkoop 
Linda stopt met de wafelverkoop. Carole informeert bij Greet of ze nog meedoet. In ieder geval hebben ze graag 

meer hulp. Peter zal een briefje maken waarin gevraagd wordt (aan alle ouders) wie wil meehelpen in deze 
werkgroep. In januari kunnen ze dan op basis van briefjes verder kijken of ze er verder mee gaan en zo ja, in 

welke vorm (bv. ook taarten of zo). 
 

7. Kersthappening 
Er is kerstbier, hotdogs, warme appelsap met calvados en glühwein. De kinderen van het zesde gaan instaan voor de 
verkoop/standjes.  

Het doel is om gezellig samen ze zijn, zonder er al te veel werk in te steken 
 

 



8. Bouwdossier: stand van zaken 
DBFM is nu eigenlijk de bouwheer en heeft de rol van de school overgenomen. We zitten nog altijd in de fase van 

een voorontwerp. De onderhandelingen met architecten zijn nog bezig. Daarom is er ook nog geen nieuwe afspraak 
met de stad - omdat er dus geen nieuw voorontwerp is. Willy heeft wel opnieuw een projectdefinitie geschreven.  

 
Het renovatiedossier ligt nog stil omdat eerst alles samen in 1 contract zat en het contract nieuwbouw nu bij 

DBFM zit en er een nieuw contract gemaakt moet worden voor de renovatie. De ouderraad stelt dat er genoeg 
aandacht moet blijven - ook voor renovatie om dit toch zoveel mogelijk samen te laten doen. Willem biedt 

(opnieuw) aan om te helpen bij dit bouwdossier. 
 

Bert van het schoolbestuur plant binnenkort een samenkomst met een aantal geïnteresseerden aan de 
containerklassen om een concrete planning uit te werken. Bert heeft ook reeds aanvragen ingediend voor toevoer 

van water, elektriciteit en rioolaansluiting. 
 

Noot: tegen 2016 moeten alle scholen er staan dus er is nog goede hoop dat we starten in 2013. 
 

9. Gewijzigde datum schoolfuif 
De fuif is naar 2 maart verhuisd. 
 
10. Varia 

• Er is een kabel van de school zoekgeraakt tijdens de voordracht ‘grenzen stellen’ in zaal PACEM. Voorstel 
is om dit te vergoeden. Willy zal de kabel vervangen en de factuur aan Bart bezorgen. 

• Volgend schooljaar: iets over “leren leren” in oktober 2012. De groepspraktijk in Herent (Nathalie De 

Pauw) wil dit doen. Een prijs volgt in januari. Ze vragen wel wat het concrete doel moet zijn: de ouders 
coachen of de kinderen tips te geven? De ouderraad kiest voor het eerste. Ouders willen weten hoeveel 

ze moeten helpen, welke strategieën er zijn om hun kinderen te helpen, etc. Tijdsduur: 2 uur maximum 
(met pauze ertussen). Beslissing over data komt op de volgende ouderraad. Concreet: een weekavond in 

oktober.  
Er wordt de vraag gesteld of er geen terugkoppeling moet zijn met wat leerkrachten al doen. Zodat er 

niet een andere tactiek wordt toegepast. Aan de andere kant kan een andere tactiek ook nuttig zijn.  
• In het verleden is de idee geopperd om een kleinschalige bijeenkomst te doen voor de nieuwe ouders van 

de school waarbij ook info over ouderraad wordt gegeven. Het is misschien een idee om dit in februari te 
doen – tegen dan zijn er ongeveer 10 nieuwe instappers en de mensen van november hebben ook geen 

infomoment gehad. Er wordt opgemerkt dat er dit jaar ook al ouders op de infoavond waren waarvan de 
kinderen pas later instapten. Ze waren dit jaar ook expliciet uitgenodigd.  

Dit maakt dat dit  soort bijeenkomst minder relevant is. Een nadeel is dat niet iedereen aanwezig was en 
dat een afzonderlijke bijeenkomst ook kan leidden tot het creëren van een soort groepssfeer als 

“oudergroep”.  Idee is dat als je nieuw bent in een school, je pas na een tijdje de andere ouders leert 
kennen. Els en Leen zullen dit opzet eens proberen (in samenwerking met juf Anneleen en Valerie) – en dan 

kunnen we zien wat er volgt.  
Er wordt opgemerkt dat er vroeger een papadag werd ingericht in de kleuterklassen waardoor de vaders 

elkaar leerden kennen – dit is misschien ook een idee? 
• Er zijn wat problemen wat betreft de sfeer in de opvang. Het ingevoerde systeem lijkt niet echt te 

werken. Er wordt gevraagd dat de kinderen evenveel respect opbrengen voor Juf Victoria (de opvangjuf) 
als voor de andere juffen en zoals vroeger voor juf Annie. De leerkrachten kunnen deze boodschap 

overbrengen naar de leerlingen. De ouders kunnen hierbij ook helpen. Uiteindelijk is het wel juf Victoria 
die het gezag moet hebben. 

• In verband met de opvang: een ouder deelde mee dat er door de opvang niet werd nagevraagd toen deze 
ook een andere kind (onverwittigd) mee wou nemen uit de opvang. Dit werd gecommuniceerd naar de 

opvang. Na de vergadering bleek dat dat de school ’s morgens wel op de hoogte was gebracht door de 
ouders in kwestie.  

• De vormelingen (vorig jaar in zesde) gaan volgende woensdag (21/12)op het middaguur warme choco 
schenken aan de schoolpoort. 

• Er wordt gevraagd om varia punten zoveel mogelijk op voorhand door te sturen naar Christine (twee weken 

voor de vergadering) 
 



Oproep: Wegens een technisch probleem is het databestand van mensen die het verslag van de ouderraad via mail 

willen, niet “up to date”. Mensen die graag het verslag via mail ontvangen wordt gevraagd om hun mail door te 

sturen naar ouderraad.bleydenberg@gmail.com 
 
 

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

8 februari 20128 februari 20128 februari 20128 februari 2012    
met als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bartmet als voorzitter: Bart    
en verslaggeen verslaggeen verslaggeen verslaggeverververver: Johan: Johan: Johan: Johan    


