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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
• Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen
• Kennismaking nieuwe ouders: geen nieuwe ouders op deze eerste ouderraad

2. Schoolorganisatie
• Er zijn dit schooljaar 7 kleuterklassen; kleuters worden nu als volwaardige leerlingen geteld en dat 

leverde onze school een extra leerkracht op voor de kleuters. Juf Katleen en juf Ann geven turnles aan de 
kleuters.

• De lagere school telt 8 klassen: 1ste leerjaar (2 klassen), 2de leerjaar (1 klas), 3de leerjaar (2 klassen), 
4de leerjaar (1 klas), 5de leerjaar (1 klas), 6de leerjaar (1 klas). De lagere school heeft 1 ambulante 
leerkracht die in verschillende klassen meehelpt. Meester Thomos vervangt juf Elke tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Meester Dieter geeft elke vrijdagnamiddag afwisselend ICT les in het 5de en 6de 
leerjaar. De ervaring leert dat kinderen die ICT lessen goed kunnen gebruiken als voorbereiding op het 
middelbaar onderwijs. 

• Juf Annelies werkt 26u voor het secretariaat van de school. Met de resturen (voorzien voor 
secretariaatsondersteuning) werkt Veerle Hofmans rond veiligheid en preventie. Katrien Maenen is sinds 
dit jaar coördinerend directeur van de scholengemeenschap; die functie oefent ze uit vanuit onze school. 
Zo heeft Willy meer tijd voor zijn taken voor de school, de tijdelijke school en de nieuwbouw.

• De organisatie van de refter verloopt goed. De kinderen van de lagere school eten in de klassen en ook 
met de soepbedeling voor die klassen loopt het goed.

• In de schoolraad blijven volgende leden van de ouderraad actief: Wim Schuerman, Martine Maloens en 
Anneleen Convents

3. Evaluatie koffiemoment en infoavonden
De koffiemomenten in Bleydenberg en Savio zijn goed verlopen: rustig en gezellig.
Onze nieuwe infofolder (met dank aan Martine en Leen D.): zal via Dieter op de website gezet worden, maar wel de 
naam van Griet Van Zeebroeck toevoegen aan de 'werkgroep schoolfeest'.
De infoavond op maandag in Savio is goed verlopen. 
De infoavond op donderdag in Bleydenberg: De praktische organisatie  is nogal chaotisch verlopen door het 
bijkomende infomoment omtrent de openluchtklassen. Heel wat ouders liepen weg uit het infomoment in de klassen 
voor het infomoment over de openluchtklassen waar ze dan ook weer te laat aankwamen. De babbel van Willy werd 
ook niet door alle ouders gehoord wegens te weinig plaats in de refter. Ideetjes om dit anders aan te pakken zijn: 
de ouders toespreken op de speelplaats of in de turnzaal. Verder verliep de infoavond wel goed.

4. Openluchtklassen 3de & 4de leerjaar (1-5 oktober)
De kinderen gaan van 1 tot 5 oktober op openluchtklassen naar Ny-Hotton. 
Het busvervoer wordt betaald door de ouderraad. Op de factuur voor de ouders zal de prijs van het busvervoer 
vermeld worden + een zinnetje dat de ouderraad dit zal betalen. Veel ouders weten niet dat het busvervoer een 
dure aangelegenheid is.



5. Infoavond 'Leren leren' (donderdag 18 oktober)
Werkgroepje: Marleen Gysen, Kristel De Bruyn en Johan De Haes
De infoavond gaat door in de turnzaal van onze school. Vooral de praktische organisatie zal nog werk vragen. 
Om niet opnieuw te gaan sleuren met stoelen van boven en van Savio zullen een aantal ouders hun klapstoelen op 
school bezorgen, die dan ineens kunnen blijven staan voor de volgende infoavond ivm de bouw.

6. Infoavond nieuwbouw (donderdag 25 oktober)
De infoavond zal inhoudelijk gaan over:

I. De concretere plannen die momenteel nog in de ontwerpfase zitten
II. De tijdelijke school: de containerklassen moeten eind volgende zomer klaar zijn, dus zal de praktische en 

organisatorische impact vooral gespreksonderwerp zijn tijdens de infoavond. In principe zal de verhuis 
van de school plaatsvinden na de herfstvakantie van volgend schooljaar. Er is een permanente werkgroep 
opgericht die het in orde brengen van de containerklassen zal coördineren, bestaande uit: Bert, Guy en 
Willem (schoolbestuur), Xavier (oudleerlingenbond) en Kris (ouder).

7. Voorbereidiing andere activiteiten
Boe avond (vrijdag 26 oktober):
Peter en Willem zorgen voor de organisatie. Meer nieuws volgt!

Bezoek van de Sint (Marleen, Kristel en Leen D.)

Spaghetti dag (zaterdag 1 december);
Het 6de leerjaar organiseert elk jaar een spaghetti dag ten voordele van hun sneeuwklassen.

Kersthappening (woensdag 19 december):
Organisatie door de school.

Culturele dag (voorlopige datum is zaterdag 26 januari):
De jaarlijkse zangnamiddag wordt dit schooljaar geïntegreerd in een 'culturele dag' die bol zal staan van allerlei 
kunstvormen, workshops voor leerlingen en ouders.
Werkgroep 'culturele dag' bestaat momenteel uit: Martine Maloens, Rob Imans, Anneleen Convents, Ann Sluys en 
Isabel Dhondt. Extra krachten voor deze werkgroep zijn zeker en vast welkom. Stuur een mailtje naar 
martine.maloens@telenent.be

8. Data bijeenkomsten ouderraad
Maandag 5 november (verslag: Eef)
Donderdag 13 december (verslag: Johan)
Dinsdag 5 februari (verslag: Inge)
Donderdag 28 maart (verslag: Rob)
Maandag 10 juni (verslag: Eef)

9. Variapunten
Bio fruit:
Een leerkracht stelde voor om de kinderen 1 keer per week bio fruit aan te bieden.
Dit kost 12 euro per kind/jaar, waarvan 3,5 euro/kind gesubsidieerd wordt door de stad Leuven (voor max. 600 
euro) en waarvan nog eens 4 euro/kind gesubsidieerd wordt door het Tutti Frutti project. Uiteindelijke kostprijs 
per kind is uiteindelijk: 4,5 euro/kind. Het fruit wordt wekelijks op school geleverd. De ouderraad is enthousiast 
om met dit project van start te gaan maar vraagt toch om deze extra kost voor de ouders te spreiden over de 10 
schoolfacturen.

Stemming tegen de campusgedachte binnen het LOP platform:
In het Lokaal Overleg Platform in Leuven zijn alle basisscholen vertegenwoordigd. Reeds jaren was er een niet-
wettelijk gedoogbeleid waarbij kinderen van een lagere school binnen een campusschool (kleuterschool, basisschool 
en middelbare school in 1 vestiging) voorrang kregen bij de inschrijvingen voor de middelbare school binnen 
eenzelfde vestiging. Concreet betekende dit dat kinderen in de lagere school van bv. het Heilig Hart College of het 
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Heilig Drievuldigheidscollege voorrang kregen zonder deelname aan het inbelsysteem. Onze school heeft echter 
actie gevoerd tegen dit gedoogbeleid. Scholen in de periferie van Leuven en dus ook onze school verliezen in de 
laatste jaren van de basisschool leerlingen aan de campusscholen waarbij ouders zich op die manier verzekeren van 
een plaats in de middelbare school van hun keuze. De helft van de stemmen + 1 stem was noodzakelijk om die 
campusgedachte te bewaren. Er werden slechts de helft van de stemmen gehaald. Dit betekent dat vanaf dit 
schooljaar enkel broers en zussen van kinderen in middelbare scholen nog voorrang krijgen en niet meer de 
kinderen die reeds in de lagere school van een campusschool zitten. Met dank aan Kristof Dessein, die dit als 
ondervoorzitter van het schoolbestuur heeft opgevolgd.

Brede School:
Voor het eerst organiseerde de werkgroep 'Brede School' 9 buitenschoolse activiteiten omdat we al langer het 
gevoel hadden dat de vraag naar onze activiteiten de hoogte in ging. De inschrijvingen waren ook deze keer zo'n 
succes dat we heel wat ouders en kinderen moesten teleurstellen omdat er in hun 1ste keus activiteit geen plaats 
meer was. Bij crea-ateliers gaat de werkgroep nog dit trimester extra plaatsen creëren + extra begeleiding, 
hetgeen wel niet begroot is en we dus alleszins verlies zullen maken op deze activiteit. Dit valt zeker wel op te 
vangen met winst in de andere activiteiten. Feit blijft dat we slechts over 1 turnzaal en 1 lokaal (de Puzzel) 
beschikken om onze activiteiten te laten doorgaan. De bredeschoolactiviteiten hebben op onze school zo'n succes 
dat we een beetje slachtoffer worden van ons eigen succes. Voor de yoga/crea activiteiten hebben we vanuit de 
werkgroep een tipi aangekocht die we daarna aan de school schenken. In de tipi is plaats voor zo'n 20 personen. 
Uiteraard zal de tipi in de toekomst ook gebruikt worden voor andere bredeschoolactiviteiten.

Kerstbomenproject:
Er was een voorstel binnengekomen om met de ouderraad kerstbomen te verkopen, waarbij we dan per verkochte 
kerstboom een kleine winst zouden opstrijken. De ouderraad gaat niet in op dit voorstel wegens te commercieel.

Opvang:
Kristel roept op om de huiswerkklas 'stiller' te maken. Het is voor heel wat kinderen onmogelijk om hun huiswerk 
te maken omwille van het teveel aan lawaai. 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

Maandag 5 november 2012
met als voorzitter: Bart

en verslaggever: Eef


