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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering + opvolging afspraken 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Middelen van de wafelverkoop van vorig jaar zijn nog niet besteed. Alle suggesties van het 

schoolteam voor het gebruiken van deze middelen zijn welkom. 

2. Evaluatie kersthappening 

Werd geëvalueerd door het schoolteam en werd als zeer succesvol ervaren. Enige nadeel was dat 

een aantal kleine kinderen vrij door de gangen rondliepen zonder toezicht. Het schoolteam hoopt dat 

de ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 

Verschillende ouders vonden het jammer dat de kindjes hun eigen kerstversiering moesten betalen 

als ze deze mee naar huis wilden nemen. Ook jammer was dat sommige kindjes hun knutselwerkjes 

aan iemand anders verkocht was, waardoor hun ouders dit niet meer konden kopen. 

3. Evaluatie zangnamiddag 

Werd als leuk ervaren door de deelnemers en zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden als dit 

binnen de planning past. Er waren 17 kinderen en 8 volwassenen. 

Jammer is wel dat een aantal kinderen zonder ouders komen terwijl dit initieel wel de bedoeling was, 

maar voor de organisatoren is dit geen probleem. Ook voor de ouderraad is dit niet onoverkomelijk 

en ze laten het aan de organisatoren over om de opzet van de activiteit eventueel aan te passen. 

Eventueel wel een contactadres op de uitnodiging toevoegen zodat ouders bijkomende informatie 

kunnen vragen. 

De ouderraad hoopt dat de activiteit blijft bestaan. 

  



4. Werkgroep wafelverkoop 

Op de oproep voor helpende handen zijn drie reacties gekomen (Christophe – papa van Rune, Marit, 

Bente; Kristien – mama van Marika en Joren; Inge – mama van Ibe, Jul en Arne)) 

Brief wafelverkoop in de boekentassen in de week van 13 februari met een herinnering na de 

krokusvakantie. 

Het afhalen zal gebeuren op 23 of 30 maart. 

De opbrengst van vorige wafelverkopen werd onder andere besteed aan het aankopen van 

speelgoed voor op de speelplaats. 

5. Schoolfuif (2 maart 2012) 

Ouders die enkel naar de kinderfuif komen als begeleider hoeven geen kaart te kopen. 

Er is gezocht naar een groep om te komen optreden, maar er werd jammer genoeg niemand 

gevonden. De volledige verantwoordelijkheid voor een geslaagde fuif zal op de schouders van de DJ’s 

rusten. 

De fuif voor de allerkleinsten zal opgeluisterd worden door een aantal kleuterjuffen. 

Er is blijkbaar een verschil tussen de uren op de brief en de affiche. Het schoolteam zal dit nakijken 

en eventueel een rechtzetting meegeven in de boekentassen. 

Er werd reclame gemaakt bij de leerkrachten van de andere scholen van de scholengroep en ook de 

scouts zijn op de hoogte. 

6. Infoavond ‘Leren leren’ (najaar 2012) 

Opnieuw contact met Anneleen Feyaerts, een orthopedagoge, die heeft toegezegd om te spreken. 

De doelgroep zijn ouders van de kinderen van de lagere school. 

In de visie van de school over kwaliteitsvol onderwijs staat een deel over ‘leren leren’. Willy zal dit 

elektronisch doorgeven zodat dit ook aan de ouders kan bezorgd worden. 

Voorstel voor datum: 11 of 18 oktober 2012. 

Locatie: de Kapel. 

De ouderraad gaat akkoord om deze activiteit te organiseren. 



7. Binnenschoolse kinderopvang 

Stad Leuven zal de voor- en naschoolse opvang organiseren. Dit is al van toepassing voor scholen 

binnen de ring, waar de vzw Buitenschoolse opvang Leuven de administratie doet. In een eerste fase 

wordt enkel de administratie overgenomen door de vzw, aan de andere modaliteiten veranderd 

niets. 

Zal beginnen in maart 2012. 

Willen deze administratie op elektronische manier doen via vingerscan of kaartje en zullen 

rechtstreeks aan de ouders factureren. Daarom hebben zij de gegevens van de ouders nodig. 

Op termijn zullen ook de contracten en de begeleiding/opleiding van het personeel overgenomen 

worden door de vzw. Bij afwezigheid van personeel zal de vzw ook instaan voor de vervanging van 

het personeel. 

Op termijn zal de organisatie van de bredeschoolactiviteiten ook opgenomen worden binnen de 

organisatie van de binnenschoolse opvang. 

De scholen binnen de ring zijn positief over het systeem omdat het secretariaat van de scholen 

verlicht wordt, de begeleiders zich meer met de kinderen kunnen bezighouden en de facturatie zal 

correcter verlopen. 

De ouderraad hoopt dat tijdens de infoavond de voordelen voor de scholen duidelijk in de verf gezet 

worden. 

De ouderraad pleit ook voor een extra communicatie dat ook ouders wiens kinderen niet (vaak) naar 

de opvang gaan ook het formulier moeten invullen en om de aandacht van de ouders op de 

infoavond te wijzen. 

Wat deelnemers aan de Brede School betreft, enkel kinderen die na de activiteit in de opvang gaan, 

moeten geregistreerd worden. 

  



8. Bouwdossier 

De school is ingestapt in DBFM en zijn bezig met overdracht van de architect naar het DBFM-project 

om deze overdracht zo veel mogelijk in het voordeel van de school te laten gebeuren. Dit zou tegen 

eind februari 2012 rond moeten zijn. 

Een van de bestaande concepten zal verder uitgewerkt worden opdat de nieuwe bouwaanvraag 

binnen de 13 maanden goedgekeurd wordt. 

In het meest gunstige geval kunnen de werken beginnen in de loop van het schooljaar 2013 – 2014. 

Van zodra er meer duidelijkheid is, zal er een meer uitgebreide communicatie van uit het 

schoolbestuur volgen. 

9. Rondvraag 

• Een kennismakingsmoment ’s avonds voor ouders van nieuwe kinderen waar ze op een 

gezellige manier allerhande zaken over de school te weten kunnen komen en waar ze terecht 

kunnen met hun vragen. 

De ouderraad wil dit initiatief een kans geven. 

Het zal georganiseerd worden nog voor de paasvakantie. 

• De ouderraad wil Kris en juf Ann bedanken voor het maken van twee Kamishibai en zullen 

hen hiervoor in de bloemetjes zetten. 

De ouderraad stelt voor om met de opbrengst van de wafelverkoop eventueel een aantal 

verhaaltjes aan te kopen. Het schoolteam zal deze suggestie op een volgende vergadering 

bespreken. 

• Een lid van de ouderraad stelt voor om preventief op te treden tegen pesten door dit in de 

lessen te verwerken. De directie vindt dit een waardevolle opmerking en zal nagaan met het 

schoolteam of eventueel hierrond kan gewerkt worden tijdens de ‘Pestweek’. 

Volgende vergadering op 

19 april 2012 

Met als verslaggever Christine 


