
Verslag ouderraad 13 december 2012
Aanwezig: Bart Pinxten (voorzitter), Eef Delhaye, Inge Van Calster (verslag), Rob 
Imans, , Martine Maloens, Kristel De Bruyn, Els Deconinck, Marleen Gysen, Leen Decin, 
Hilde De Beuckeleer, Ann Meeus, Kathleen Sterckx.
Verontschuldigd: Johan De Haes, Willy Godts, Christine Beernaerts, Anneleen Convents.

We openen de vergadering met een kaarsje voor Bieke Defort (vroeger lid van de 
ouderraad, en thuis overleden op maandag 10 december). De ouderraad heeft een 
kaartje geschreven om haar echtgenoot en kinderen sterkte toe te wensen.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
· Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen

2. Evaluatie pasta avond van het 6de leerjaar
De pasta-avond was een succes, en de spaghetti was heel lekker. Soms was het wat 
moeilijk om mensen samen te zetten, door de beperkingen van de grootte van de tafels. 
De leerkrachten trachten daar hun uiterste best voor te doen, maar op piek-momenten 
blijft het moeilijk. 
Daar sommige ouders van kinderen van het 6de leerjaar niet waren opgedaagd, was het 
soms heel druk. Gelukkig hebben 13-14 jarigen (ex-leerlingen van onze school) spontaan 
meegeholpen; wat enorm werd gewaardeerd. De indruk bestaat dat we de hulp van ex-
leerlingen niet systematisch mogen inroepen, daar het toch de 11-12 jarigen zijn die de 
pasta-avond helpen organiseren; anderszijds blijkt de pasta-avond toch een moment te 
zijn waarbij ex-leerlingen elkaar graag terug ontmoeten.
De inkomsten van dit jaar zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Er is beslist dat ook 
volgend jaar de sneeuwklassen terug doorgaan (en er dus opnieuw een pasta-avond wordt 
georganiseerd). Op de personeelsvergadering werd reeds gesproken over de pasta-avond 
voor volgend jaar. De idee om misschien de pasta-`avond' te spreiden over 2 dagen werd 
verworpen, niet alleen door de extra stress en tijdsdruk die dat met zich meebrengt, 
maar ook omdat men vermoedt dat er niet significant meer winst zal worden geboekt.
De ouderraad stelt voor om misschien de mogelijkheid te voorzien om pasta af te halen, 
vb. tijdens de rustige uren tussen ~14u en ~17u.  Dit voorstel wordt positief onthaald.



3. Evaluatie bezoek van de Sint en zijn pieten
De Sint en de pieten zijn goed aangekomen. Het scenario was iets minder spectaculair 
dan gehoopt door de sneeuw. De Pieten vonden het geen goed idee om via het dak van de 
school te komen ... De Sint is daarom onmiddellijk naar de turnzaal geweest. De Sint had 
heel lekkere mandarijnen mee.

4. Kersthappening (19 december 2012)
- Er zal een Kerst-tentoonstelling zijn, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De 
leerkrachten hebben besloten om niets te verkopen, daar ze hadden gemerkt dat 
kinderen vaak gestresseerd waren om hun eigen gemaakte spullen te kunnen kopen, en 
soms teleurgesteld waren indien hun spullen reeds verkocht waren.
- De Kerstkoekjes film, die op school wordt opgenomen, is heel fijn, maar vraagt ook 
nogal wat aandacht van de leerkrachten, en de leerlingen (van het 3de leerjaar)
- De bedoeling van de kerst-happening is dat er een gezellige sfeer gecreëerd wordt 
tussen kinderen, school en familie. 

5. Culturele dag (26 januari 2013)
- Titel: `Bley met kunst'.
- Rob toont de indeling: er zullen workshops zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Klassieke zang, kleutervertellen, theaterkoffer, trash-beat, rozemarijntje (folklore-
dansgroep), pottenbakken, tapdansen (met meester Thomas), stop-motion. Doorlopend 
cafetaria, stripboekhoek, schminken. Kinderopvanghoek. Sommige activiteiten lopen 
meer dan één keer.
- Volgende week wordt een flyer meegegeven. Na de kerstvakantie volgt nog een flyer.
- Inschrijving vooraf is niet nodig, en mensen worden aangemoedigd om ook mensen van 
buitenaf mee te nemen.
- De vraag wordt gesteld of er met een bonnetjes-systeem gaat gewerkt worden. Wordt 
nog over nagedacht.
- Wat wordt verwacht van het ouderraadteam? Van het schoolteam? Heel veel helpende 
handen!! Willy  wordt nog aangesproken over de beschikbaarheid van de lokalen.
- Oproep voor helpende handen doet de werkgroep zelf.
- Normaal gezien moet er geen speciaal materiaal worden aankopen, maar zullen diegene 
die een workshop organiseren al hun benodigheden bij zich hebben.
- Budget: misschien een aantal betalende activiteiten (voor materiaal etc), maar de 
winst zal vooral (hopelijk) uit de cafetaria komen. Het doel is niet om winst te maken, 
maar om break-even te draaien.

6. Wafelverkoop
- Alles loopt goed
- Greet Hoogstijns regelt het meeste.
- Datum: liefst na de krokusvakantie. 



7. Nieuwe activiteit rond Pasen (door werkgroep jeugd Buurtcentrum)
- De idee is om weer vanuit het dorp een paaseieren-raap te organiseren; in 
samenwerking met verscheidene committees in het dorp.  De organisatie gaat via 
Colette van het Buurtcentrum.
- Er wordt naar deelnemende partners gezocht voor het project, die elk hun steentje 
willen bijdragen.
- Dit initiatief past volledig in onze visie “organisaties waar kind-ouder-dorp elkaar 
treffen”; en de ouderraad wil hier dus graag aan meewerken
- Christine zal antwoorden op de mail van Colette.

8. Voorstel omtrent toekomstige schoolkalenders 
-De idee is om niet een kalender van 12 of 13 maanden te maken, maar om er eentje te 
maken van 18 maanden, daar we soms moeten wachten op de komst van de nieuwe 
kalender en er zo wel eens een maand tussenuit valt. De reden dat de kalender dit jaar 
iets later was ligt oa. aan het feit dat Dieter (die de foto's neemt en alles digitaliseert) 
maar deeltijds werkt voor onze school, en daarenboven ook nog computerlessen geeft 
aan de oudste kinderen.  Dit idee wordt meegegeven aan het schoolteam.

9. Vraag werkgroep schoolfeest: aankoop koffietassen, ondertassen, dessertborden
– Op school hebben we heel wat tassen, een serie heel oude tassen (allemaal 

verscheidene soorten die moeilijk te stapelen zijn) en een deel nieuwe tassen 
(goed stapelbaar, met bakken om ze af te wassen in de afwasmachine). De 
werkgroep schoolfeest vraagt om extra tassen, ondertassen en dessertborden 
aan te kopen, daar we er elk jaar moeten huren voor het schoolfeest (en we zo na 
enkele jaren de aankoopprijs reeds zouden 'terugverdiend' hebben).

– De ouderraad overweegt of we inderdaad deze aankoop nu reeds zouden doen, of 
zouden wachten tot na de nieuwbouw om zo het probleem met het stockeren van 
het materiaal te vermijden. Kris Verbruggen wil gerust het materiaal bij hem 
thuis stockeren. We steunen de idee om bewust met het milieu om te gaan.

– Er wordt beslist om nu reeds de tassen en ondertassen aan te kopen (met de idee 
dat de ondertassen desnoods ook als dessertbordje kunnen dienen). Ook de 
bijhorende bakken (om te stapelen en af te wassen) mogen worden aangekocht.

– Martine Maloens en Ann Meeus bespreken dit nog eens met Kris Verbruggen 
(werkgroep schoolfeest)

10. Varia
– Schoolnieuws  : Juf Elke komt terug na de kerstvakantie, en zal dan terug les 

geven aan het 2de leerjaar. Meester Thomas geeft nog les aan het 2de leerjaar 
op dinsdag, en zal tevens instaan voor de differentiatie in bepaalde klassen (oa 1e 
en 5de leerjaar).

– Kamishibai:   Juf Ann heeft 3 Kamishibai-verhalen aangekocht via ABC-web. De 
keuze is gevallen op 3 volksverhalen: De legende van de vijfhondenbak, 
Adjendodderke en Anneke-Tanneke-Toverheks en Duivelskindje Ango. Het 5de 



leerjaar heeft zelf heel mooie Kamishibai-verhalen getekend en ze hebben 
tevens een kleuterlied gemaakt, dat ze hebben gezongen in 3 kleuterklassen.

– De maandelijkse schoolregel: het 2de leerjaar heeft een heel mooi filmpje 
gemaakt over stiptheid. Het staat op de website van de school. Het laatste 
maandpuntje (van juni) gaat over geen ruzie maken. Misschien moeten we ook aan 
de kinderen uitleggen dat een discussie, een andere mening iets anders is dan 
geen ruzie maken. De leerkrachten zullen dit ter harte nemen.

– De kleuterjuffen hebben gevraagd om ’s morgens meer aan de kant te staan, 
zodat de kleutertjes zien wanneer hun juf naar binnen gaat.

– voorstel “de ster die nooit dooft”. Naar aanleiding van het busongeval in Sierre, 
heeft de Sint-Lambertusschool witte legoblokken verdeeld. Iedereen wordt 
uitgenodigd om iets te tekenen op een witte legoblok, en er een legomannetje op 
de plaatsen. Deze blokken zullen dan gebruikt worden om een grote ster te 
maken, die voor altijd op de Sint-Lambertusschool zou hangen. We vroegen ons 
af of onze school ook een goed verdeelpunt van deze legoblokken zou zijn. De 
leerkrachten hebben dit initiatief reeds besproken tijdens de 
personeelsvergadering. Er werd besloten dat de school iets zal doen, 
waarschijnlijk pas na de sneeuwklassen (van het 6de leerjaar). Er wordt nog 
bekeken of de ganse school zal meedoen of enkel de kinderen van het 6de 
leerjaar. 

– Brede school:   Er werd een nieuw systeem uitgeprobeerd, om te vermijden dat 
mensen maar aan 1 rij konden aanschuiven, en dan te horen kregen dat er voor 
het 2e kind geen plaats was (bij een andere rij). Er werd nu gewerkt met 1 
centraal persoon, die de naam van elk kind opschreef alsook 'bonnetjes' meegaf 
voor de juiste rij. De centrale persoon hield tevens bij of er nog plaats was bij 
een activiteit of niet. Tevens werd er genoteerd bij elke activiteiten hoeveel 
kinderen zich niet konden inschrijven, indien de lijst reeds volzet was. Deze 
nieuwe manier van inschrijven was veel beter. De wachttijd werd vooral bepaald 
door het feit dat de centrale persoon iedereen moest inschrijven, maar 
uiteindelijk waren de inschrijvingen op 45 minuten afgewerkt. Het bleek dat er 
enkel bij 2 activiteiten plaatsen te kort waren. Aandachtspunt voor volgende 
keer is dat iedereen max. kinderen uit 2 gezinnen (het eigen gezin + 1 extra) mag 
inschrijven. Indien er nog feedback wordt gehoord bij andere ouders, mag dit 
steeds worden doorgegeven aan de werkgroep. 

– Info-avond   voor volgend jaar: op de VCOV-website worden een aantal info-avond 
aangeboden (in samenwerking met VCOV). De leerkrachten van Savio vinden dat 
een info-avond over internetgebruik/cyberpesten zeker zijn nut zou hebben. Ook 
ouders met jongere kinderen stemmen hier mee in. Kristel Debruyn kent een 
collega die dergelijke info-avonden geeft, en zal die hierover aanspreken. 

– Verkeersactie:   indien er iets vanuit de provincie/Leuven/... wordt georganiseerd, 
zal dit worden voorgesteld aan de ouders. Op korte termijn staat er niets op de 
planning.

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:
5 februari 2013, om 20u in de refter van Bleydenberg. Iedereen is van harte welkom


