
Verslag ouderraad april 2012

Aanwezig: Hilde Billen en Thomas Solia (leerkrachten), Wim Schuerman, Rob Imans, Inge Van Calster, Willem Van 
Damme, Isabel Dhondt, Kristel De Bruyn, Marleen Gysen, Hilde De Beuckeleer, Fabienne Maswiens, Christine 
Beernaerts (verslag)

Verontschuldigd: Willy Godts, Bart Pinxten, Anneleen Convents, Els Deconinck, Eef Delhaye, Leen Magchiels, 
Martine Maloens

Noot: Om de weinige aanwezigen tijdens deze ouderraad niet te verplichten om tal van taken op zich te nemen zal 
Marleen een mail rondsturen ivm een aantal op te nemen taken vanuit de ouderraad (verslag volgende vergadering, 
samenstelling werkgroep infoavond,...)

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
• Briefje ivm het afschaffen van de koek in de opvang: Voor de krokusvakantie werd een briefje 

meegegeven met de mededeling dat er niet langer koeken beschikbaar zouden zijn in de opvang. Op het 
briefje stond expliciet dat dit beslist was in overleg met de ouderraad. Dit werd echter niet besproken op 
de ouderraad en is dus louter een beslissing van de school. De ouderraad vindt het OK dat er geen koeken 
meer zijn tegen betaling. Willem legt uit dat het afschaffen van de betalende koek te maken heeft met 
de regristratie. Nu de vingerscan in gebruik is genomen is het niet de bedoeling om tijdens de opvang toch 
andere zaken op papier te moeten gaan registreren (de koeken) en daarna te factureren.

• Infoavond 'leren leren': Marleen vraagt wat Willy elektronisch zou doorgeven in functie van de infoavond? 
De pedagogische visietekst van de school zou dan op de website gezet worden.

• Het leerkrachtenteam is enthousiast over het voorstel om met het geld van de wafelverkoop (van vorig 
schooljaar) een aantal verhalen aan te kopen voor de kamishibai's. Er werd hen gevraagd om dit op de 
personeelsvergadering voor te leggen en tot aankoop over te gaan. 

2. Evaluatie schoolfuif
Zowel de kinderfuif als de volwassenenfuif waren heel leuk. Ook de scouts is talrijk komen opdagen. De juffen 
zorgden verkleed voor leuke animatie tijdens de kinderfuif. Ook dit jaar werd de decibelmeter constant gebruikt. 

3. Evaluatie kennismakingsmoment nieuwe ouders
Met de hulp van juf Anneleen en juf Valerie werden de nieuwe ouders van dit schooljaar en ook van de instappers 
van 1 september 2012 door Els en Leen M. uitgenodigd op een informatiemoment. De avond startte met een soort 
spooktocht door onze school. Daarna kregen de ouders via de kamishibai heel wat 'weetjes' mee over onze school. 
Er waren voornamelijk ouders komen opdagen van peuters die nog moeten starten. Leen en Els stellen dan ook voor 
om het kennismakingsmoment volgend jaar rond de kerstperiode te plannen. Vanuit de ouderraad hebben we dit 
initiatief van Leen en Els gesteund door in de loop van de avond onaangekondigd met een kleine delegatie op te 
dagen. De ouderraad bestaat uit een sterke ploeg ouders en dat wilden we ook laten zien aan de nieuwe ouders. 
Leen en Els vonden het een zeer aangename verrassing. Hopelijk vonden de nieuwe ouders dat ook zo.

4. Evaluatie wafelverkoop
De werkgroep wafelverkoop was dit jaar iets uitgebreider en ze hebben opnieuw goed werk geleverd. De 
bestellingen waren per gezin reeds klaargezet. Ook de paaseitjes gingen vlot de deur uit; een mooie aanvulling bij 
de wafels. Enkel het levermoment is een beetje misgelopen waardoor juf Tanja onverwacht massa's wafeldozen 
heeft mogen verhuizen naar de kapel (waarvoor dank juf Tanja). De opbrenst is vergelijkbaar met vorig schooljaar. 



5. Schoolfeest 9 juni
Thema van het schoolfeest is PIPI LANGKOUS.
Er zullen 2 momenten met optredens gepland worden. De kleuterschool en de lagere school zullen elk een verhaal 
brengen van Pipi Langkous in hun optredens. 

Op vrijdag 8 juni is er rommelmarkt en een aantal eetstandjes, georganiseerd door de werkgroep schoolfeest. 
Voor de rommelmarkt worden er onder de tenten 80 plaatsen voorzien. De werkgroep gaat strooibriefjes maken 
om te verdelen in het dorp. Er zal op voorhand ingeschreven en betaald moeten worden. Er wordt ook een waarborg 
gevraagd die ze de dag zelf terug ontvangen als hun plaats volledig is opgeruimd.

Op zaterdag 9 juni start het schoolfeest om 14u30 (= voorlopig voorziene startuur). De nevenactiviteiten moeten 
nog besproken worden tussen de school en de werkgroep schoolfeest. Er zullen dit jaar enkel drank- en 
eetstandjes zijn. 

6. Infoavond 'leren leren'
De infoavond zal doorgaan op donderdag 18 oktober in de kapel. Marleen zal via haar mail (zie: noot) oproepen tot 
kandidaten voor de 'werkgroep infoavond'.

7. Vraag vanwege ouderraad van De Twijg om mee te werken aan een infoavond
Vanuit de ouderraad van De Twijg werd onze medewerking en financiële steun gevraagd aan een infoavond in mei. 
De medewerking zou vooral bestaan uit het bekendmaken van de infoavond via onze eigen kanalen. We hebben 
voorgesteld om hun vraag op deze ouderraad te bespreken maar dat kwam voor hen te laat. Aangezien we als 
ouderraad geen eigen kanalen hebben om informatie te verspreiden hebben we voorgesteld dat ze wel met het 
secretariaat kunnen afspreken om pamfletten te verdelen via de boekentassen. Aangezien we zelf jaarlijks een 
infoavond organiseren beslissen we om geen financiële steun te bieden.

8. Vraag vanwege ouders: gebruik scoutsterrein als speelterrein voor Savio?
Deze vraag is besproken binnen het personeelsteam. Momenteel zijn er 's middags 3 leerkrachten aanwezig in 
Savio: 1 leerkracht is verantwoordelijk voor de refter, 1 leerkracht doet de bewaking op de speelplaats, 1 
leerkracht heeft geregeld een oudercontact over de middag. Het is niet haalbaar om voldoende bewaking te 
voorzien als alle kinderen op het scoutsterrein vertoeven. Kinderen moeten tussendoor naar het toilet, er komen 
kinderen van thuis uit opnieuw naar school,... er is vanop het scoutsterrein onvoldoende zicht op de speelplaats van 
Savio. Er rijden ook auto's op de toegangsweg naar het scoutsterrein. Op dit moment is het geen optie om het 
scoutsterrein als speelterrein te gaan gebruiken. Uiteraard is dit opnieuw bespreekbaar op het moment dat het 
1ste, 2de en 3de leerjaar naar Savio zullen verhuizen omwille van de verbouwingen.

9. Etentje ouderraad
Alle leden van de ouderraad en alle medewerkers van de werkgroepen van het afgelopen schooljaar worden 
uitgenodigd om mee uit eten te gaan ergens in 't stad. Het idee komt van Peter en we zien dit zeker zitten. Ook 
dit jaar verlaten opnieuw een aantal trouwe medewerkers, waaronder Peter, Gerrit en Linda (hopelijk vergeet ik 
niemand), onze school. Afspraak: vrijdag 22 juni, 19u, restaurant wordt nog uitgezocht. Iedereen betaalt zelf het 
eigen verbruik. 

Marleen zal over dit etentje meer info geven in haar mail (zie: noot). Die info wordt dan ook bezorgd aan de 
medewerkers van volgende werkgroepen: schoolfeest (door Christine), boekenweekend (door Marleen), 
zangnamiddag (door Rob), wafelverkoop (door Christine), brede school (door Christine)

10. Bouwdossier
Op 19 april was er opnieuw een 3 PO (3 partijen overleg). Dat was positief; de architecten mogen hun huidige 
plannen verder uitwerken, gebaseerd op variant 3B (laatstvernoemde variant die besproken werd tijdens de 
infoavond).

De planning is momenteel als volgt:
• Februari – juni 2012: voorplanningsfase – voorstudie
• Augustus – november 2012: voorontwerp
• Eind 2012: bouwvergunningsdossier klaar



• Begin 2013: vergunning afleggen (dan volgen er 120 dagen om de vergunning te laten goedkeuren)
• Juni – november 2013: Aanbesteding
• December 2013 – juni 2014: Bouw voorbereiding
• Verhuis naar tijdelijke school ==> vermoedelijk tijdens de kerstvakantie
• Bouw: 1,5 jaar effectief bouwen
• Voorziene verhuisdatum naar nieuwe school: januari 2016 

Het schoolbestuur is tijdelijk uitgebreid met 3 nieuwe leden/ouders: Willem Van Damme, Kristof Dessein en 
Steven Peeters. In functie van de project aanpak werden er 4 werkgroepen in het leven geroepen:

1) Financiën
2) Fondsenwerving
3) DBFM
4) Tijdelijke school

Vanuit het schoolbestuur zal een warme oproep gelanceerd worden naar ouders tot hulp voor de werkgroepen. Wie 
dit verslag leest en reeds interesse heeft in een van deze werkgroepen kan uiteraard meer informatie krijgen via 
Willy, onze directeur. 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

Maandag 18 juni 2012
met als voorzitter: Bart

en verslaggever: ?


