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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering + opvolging afspraken 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Opvolging afspraken: 

- etentje ouderraad: om het jaar af te sluiten, wordt er een etentje 

georganiseerd op vrijdag 15 juni voor de leden van de ouderraad. De 

verschillende medewerkers van de werkgroepen worden ook uitgenodigd en de 

leerkrachten wordt gevraagd om iets mee te drinken. Martine zal nog een mail 

sturen naar iedereen om te weten wie er allemaal komt. (Ndvr: dank aan 

Martine en Peter voor de organisatie en het eten; dank ook aan de leerkrachten 

om voor een dessertje te zorgen!) 

- infoavond leren leren: zie verder 

 

2. Wilsele dorp online: www.wilsele-dorp.be 

Wilsele heeft nu ook een eigen website. Dit is een initiatief van het wijkbureau en 

werd ontwikkeld door mensen van het volwassenenonderwijs. De idee is dat er zo een 

gemeenschappelijke kalender komt voor al de activiteiten binnen Wilsele dorp. De 

ouderraad zal haar activiteiten ook doorgeven (Christine zal dit doen). De school zal 

dit ook doen (Willy?). Willy vraagt wel of iedereen binnen Wilsele Dorp op de hoogte 

is hiervan want hij krijgt nog vragen over wanneer de school dingen organiseert. 

Normaal is iedereen op de hoogte. De website werd eerder al voorgesteld op Wilsele 

Bruist. 

Noot: deze website staat naast de website van WD3012. Beide zijn onafhankelijk van 

elkaar.  



 

3. Lidmaatschap VCOV 

Christine vraagt zich af of het de moeite is om alle lidkaarten aan al de ouders te 

bezorgen. Dit was veel werk en uiteindelijk hebben niet veel ouders zich aangemeld 

via de website van VCOV. De lidkaart is nodig om de gratis activiteiten (bv. lezingen) 

van het VCOV te volgen. Er wordt beslist om de kaarten niet uit te delen aan al de 

ouders. Ouders wordt gevraagd om expliciet een kaart aan te vragen. Dit zal duidelijk 

gemeld worden op 

- de website van de ouderraad 

- eventueel in de flyer van de ouderraad 

- in dit verslag. 

 

4. Evaluatie schoolfeest 

Het schoolfeest was een succes.  

- Het was gezellig en er was veel volk. Ook vrijdagavond was er een goede opkomst en 

de extra activiteit zorgt ervoor dat de (dure) tenten extra renderen. 

- de opstelling (podium meer naar achter) was een goed idee. Dit zorgde voor een 

betere spreiding van de mensen. 

- Het idee van kleine snacks is een goed idee. De bereiding ervan ging ook goed. Enkel 

bij de frietjes was er een probleem. Ondanks het huren van professioneel materiaal, 

ging dit toch niet zo goed als verwacht. Dit wordt meegenomen voor het volgend 

schoolfeest. 

- de ouderraad wil de werkgroep schoolfeest uitdrukkelijk bedanken voor het 

geleverde werk, in het bijzonder ook Linda die de werkgroep verlaat. Zij wordt 

vervangen door Annemie Elsen (mama van Hanne en Sien Pinxten)  

- de leerkrachten vragen om duidelijk naar hen te communiceren waar en wanneer er 

hulp van hen verwacht wordt. De ouderraad benadrukt dat de leerkrachten meer dan 

genoeg meegeholpen hebben.  

- na het schoolfeest heeft de ouderraad een mail ontvangen van een ouder die zich 

bezorgd maakte om het geluidsniveau. In het begin stond het geluid inderdaad wat 

luid. Willy is dan ook gaan vragen om het geluid stiller te zetten. Aan de ouders wordt 

gevraagd om dit soort zaken onmiddellijk aan Willy te melden, zodat hij onmiddellijk 

de zaken gaan oplossen. De school en de ouderraad erkennen dat geluid een belangrijk 

aandachtspunt is. Daarom was er bijvoorbeeld dit jaar ook voor geopteerd om een 

aantal boxen in het midden te zetten (hierdoor moet het geluid minder luid). 

 

5. Aanpassingen schoolreglement 

Een aantal aanpassingen wordt op de ouderraad besproken. 

- de bedragen van de maximumfactuur worden aangepast (volgens indexatie en bij de 

kleuters is er nu een bedrag volgens leeftijd en niet meer voor “de kleuters” als een 

groep) 

- in het verleden zijn er problemen geweest met (groot)ouders die, bijvoorbeeld in 

scheidingsprocedure, niet met de (klein)kinderen in contact mochten komen, en dit 



dan wel probeerde te doen op school. De school gaat nu uitdrukkelijk vragen om dit 

niet te doen. De vraag is wanneer dit geld (tijdens procedure, na uitspraak,…) Els gaat 

deze tekst nog eens nalezen. 

- er komt een tekst in over de rol en de taken van het CLB; deze is overgenomen van 

de tekst die het CLB heeft geleverd. 

- er wordt duidelijk gesteld dat de opvang nu door de dienst van het stad gebeurd (in 

het vorige reglement ging het over het feit dat de opvang overgedragen zou worden) 

- opvang: geen koek meer. De ouders wordt gevraagd zelf in een koek te voorzien 

indien zij dit wensen 

- de inschrijvingsdata zijn veranderd 

- aan de ouders wordt gevraagd om wijzigingen in telefoonnrs, etc. door te geven aan 

de school 

 

6. Organisatie school: 

� klasindelingen en lokalen 

Er komt een kleuterklas bij: in totaal zullen er 7 kleuterklassen zijn 

- 2 keer instapklas/jongste driejarigen 

- 1 eerste kleuterklas 

- 2 tweede kleuterklassen 

- 2 derde kleuterklas 

De extra kleuterklas wordt ingericht in het opvanglokaal (naast de klas van juf 

anneleen). Dit is vroeger ook nog een klas geweest. De gevolgen voor de opvang/refter 

staan hieronder. 

Verder komen er 2 eerste leerjaren, 1 tweede leerjaar, 2 derde leerjaren, 1 vierde, 1 

vijfde en 1 zesde  

Er zijn nog extra uren over. Deze zullen in principe bij voorrang aan de groepen 

toegewezen worden met de meeste leerlingen (tweede en vijfde). Tenzij blijkt dat 

het daar minder nodig is en er wel vraag is bij de kleinere groepen. 

 

� gevolgen voor middag en opvang 

Omdat er een tekort aan refters zal zijn, zullen de kinderen die boterhammen eten, 

deze opeten in de klas. Er wordt nog nagekeken wat het meest praktische is voor de 

soepverdeling. 

De opvang zal nu ook samen gebeuren in plaats van gesplitst. 

 

7. Standpunt schoolbestuur ivm campusgedachte in de Leuvense colleges 

Situatie is nu dat kinderen die in de lagere school zitten van een school die ook 

middelbaar onderwijs aanbiedt, geen voorrang hebben. Al gebeurt dit wel in de 

praktijk. De wetgeving is echter veranderd, als het LOP( Lokaal Overleg Platform) 

akkoord gaat dan kan dit wel (mits de lagere school en de middelbare school dicht 

genoeg bij elkaar liggen). Dit kan als gevolg hebben dat leerlingen al in het vijfde en 

het zesde naar deze scholen gaan om zeker een plaats te hebben. Dit punt moet nog 

gestemd worden, maar Bleydenberg is tegen de campusgedachte. 



 

8. Koffiemoment 3 september 2012 

Er zal weer koffie geschonken worden bij de start van het schooljaar. Savio zal ook 

koffie en taart krijgen en zal zelf voor de verdeling zorgen. Christine trekt het 

koffiemoment, vrijwilligers zijn er al (oa. Bart en Marleen). Anneleen zal weer voor de 

cake zorgen. 

 

9. Infoavond Bleydenberg (13 september) – infoavond Savio (10 september) 

Dit keer zal er eerst een infoavond in Savio zijn. De ouderraad zal weer in elke klas 

zichzelf voorstellen. De voorbije jaren heeft dit niet echt tot nieuwe leden geleid, 

maar het is ook een kans om de ouders te laten weten wat we doen en bij wie ze 

terecht kunnen. 

Willem vraagt of er eventueel in de folder/de uitleg ook iets gemeld kan worden in 

verband met de verschillende werkgroepen die het schoolbestuur wil oprichten in 

verband met het bouwdossier. Eventueel kan dit ook na de uitleg van Willy volgen. Dit 

is in orde voor de ouderraad. Het schoolbestuur heeft hier echter nog niets concreet 

over beslist, dus voor de concrete uitwerking is het nog even wachten. 

 

10. Infoavond 'Leren leren' (18 oktober 2012) 

Er wordt beslist om  

- geen inkomstgeld te vragen 

- de infoavond open te laten voor iedereen (dus niet alleen ouders van de school). 

Marleen leidt deze infoavond en heeft voor het ogenblik genoeg hulp. Voor de avond 

zelf zal extra hulp nodig zijn, maar dit kan nog geregeld worden op de eerste 

ouderraad. 

 

11. (Korte) brainstorm andere activiteiten 

Wat er al is (ook van de school): 

- koffiemoment 

- infoavond school 

- infoavond leren leren 

- wafelverkoop 

- schoolfeest 

- zangmiddag 

- spaghettifestijn 

 

Eventueel mogelijk zijn: 

- boe-avond: Peter ziet het zitten om dit nog eens te organiseren: laatste vrijdag voor 

de herfstvakantie. Willem zal meehelpen. 

- afscheid van de school: moeten we iets rond doen in laatste schooljaar van het 

gebouw 

- iets ‘cultureel’: eventueel het aanbieden van verschillende workshops: de zangmiddag 

zou hier ook in geïntegreerd kunnen worden. 



- kaas en wijnavond 

- filmavond 

- boekenverkoop: maar niet direct 

 

12. Opvolging bouwdossier 

- tijdens het schoolfeest hingen er een aantal plannen uit 

- zit nu in de fase van het ontwerp 

- eerste raming is boven het budget; er wordt gekeken waar intelligent op bespaard 

kan worden 

- idee is nog steeds om te verhuizen in december 2013 – afbraak zou wel pas na 

bouwverlof juni 2014 gebeuren 

- er komt dit schooljaar nog een “infoflash” vanuit het schoolbestuur 

- volgend jaar zal er nog een infovergadering voor de ouders komen. 

 

13. Data samenkomsten ouderraad schooljaar 2012-2013 

Enkel de eerste datum wordt beslist: dinsdag 18 september 

 

14. Varia 

De ouderraad wil graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft om dit schooljaar 

weer een succes te maken. In het bijzonder bedanken we iedereen die de ouderraad 

en/of een werkgroep verlaat voor al hun inspanningen van de voorbije jaren. 

 

 

 

 

 

Dinsdag 18 september – 20u tot 22u – ingang Panoramalaan 

Iedereen is welkom! 

 

 

 

 
Het verslag verschijnt enkele weken later op de website www.bleydenberg.be. Een 
seintje hiervoor in je mailbox krijg je als je dat vraagt via 
ouderraad.bleydenberg@gmail.com. 
 
 


