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

2. Afvaardiging ouderraad in de schoolraad
Wim, Anneleen en Martine waren de afgevaardigden voor de voorbije periode en zijn weer kandidaat.  Als er 
andere gegadigden zijn, mogen die zich  melden. De nieuwe schoolraad wordt op 1 april opgestart. Een 
nieuwe voorzitter moet nog aangeduid worden. 

3. Evaluatie wafelverkoop
Alles is goed verlopen. De werkgroep is tevreden over de opbrengst.

4. Evaluatie schoolfuif
Groot succes.
De interne evaluatie is door ziekte nog niet gebeurd.
De werkgroep vraagt zich af of er wel een volwassenenfuif moet zijn omdat de opkomst eerder beperkt is. 
Ze zijn tevreden over de gemaakte winst.

5. Subsidiedossier ‘brede opvang’
Brede school was een samenwerkingsproject tussen een aantal scholen. Vanaf nu worden de activitieten 
georganiseerd onder de noemer “brede opvang”. De oudergoep en de school dienen een dossier in bij de stad 
waarbij de organisaties die lesgevers en het materiaal leveren “partners” worden. Ook het personeel dat nu 
de opvang verzorgt zal mee ingeschakeld worden. Andere scholen zijn hier niet meer bij betrokken.
Aan het aanbod en de organisatie voor kinderen en ouders zal er niets wijzigen.

De werkgroep is tevreden over de inschrijvingen voor het 3e semester. De lange wachtrij was op een half 
uurtje weggewerkt. De bezetting van de groepjes is goed, enkele kinderen konden niet ingeschreven worden 
in de activiteit van hun keuze wegens volzet. De werkgroep ziet geen manier om dit te vermijden. De vraag 
wordt gesteld of kinderen die sowieso gebruik maken van de opvang geen voorrang moet verleend worden. 
Hierover zijn de meningen verdeeld.



6. Schoolnieuws: 
Inbrakenplaag:
De school wordt nog regelmatig bezocht door inbrekers. Sinds het verdwijnen van de tipi, is er geen inbraak 
meer gebeurd.
Het schoolbestuur overweegt om bewakingscamera’s te installeren. De privacywetgeving moet daarbij 
uiteraard gerespecteerd worden.
Er is overwogen om het Bleydenbergpark af te sluiten van zonsondergang tot zonsopgang.  Voorlopig is er 
nog geen praktische manier gevonden om dat te realiseren. Misschien kunnen de stadsdiensten daarvoor 
zorgen zoals zij dat doen voor de tuin van de Keizersberg-abdij.

Personeel:
Enkele personeelsleden zijn ziek geweest. Het was een hele klus om de vervangingen te organiseren. In een 
brief werd dit uitgelegd aan de ouders. 
Juf Annelies is zwanger  Er wordt vervanging geregeld

Vakantie en vrije dagen voor 2013-2014:
2 facultatieve vrije schooldagen mag de school zelf een plekje geven in de kalender. Waarschijnlijk wordt 
een onderbreking ingelast in de langste periodes van het schooljaar: rond eind september/begin oktober, en 
in februari in het 2de semester. Er wordt voor gekozen om vrijdag 2 mei geen brugdag te maken omdat die 
twee weken na de paasvakantie valt. Binnenkort word er beslist over de vrije dagen en zullen die bekend 
gemaakt worden.

Inspectie/doorlichting:
In mei zal de inspectie komen voor her-controle van het schoolgebouw na de doorlichting van een paar jaar 
geleden. De school moet aantonen dat ze rekening heeft gehouden met de geformuleerde opmerkingen i.v.m. 
de accommodatie (de lokalen waarin de peuterklas en het eerste leerjaar is ondergebracht in 
overeenstemming brengen met de hedendaagse normen inzake veiligheid en hygiëne) en dat er vooruitgang is 
in het bouwdossier. De spoeling van de toiletjes in de peuterklas is ondertussen in orde. Een aantal ouders 
formuleert bedenkingen bij de hygiëne en de beschikbaarheid van toiletpapier in de toiletten. Er wordt 
dagelijks gepoetst en er zal nog eens extra gevraagd worden het papier te controleren.

Evacuatieoefening:
Alles is prima verlopen. Iedereen was buiten op 2min 20sec, wat een heel goede tijd is. Alle juffen deden de 
hun toegewezen taken. De aanwezigheidslijsten waren meegenomen en de aanwezigheid van de kinderen 
werd gecontroleerd. 
Alles is heel rustig verlopen.

7. Planning schoolfeest
Voorbereidingen zijn volop bezig. De werkgroep is 2 keer samen gekomen. Er komen standjes met eten, ook 
een vegetarische stand.
De idee is dat men op zaterdagavond misschien in het Bleydenbergpark (=tuin van de school) kan blijven 
zitten. Er is discussie over de voor- en nadelen hiervan (tijdsinvestering/opbrengst/...). Hierover moet nog 
gepraat (en beslist) worden met de ouder- en personeelswerkgroep.
Thema: Film.

8. Nieuws over het bouwdossier en de tijdelijke school
* De bouwvergunning is ingediend begin maart. Men heeft de toestemming gekregen om de 
aanbestedingsfase onmiddellijk te starten, samen met het indienen van de bouwvergunning. We moeten dus 
niet wachten op de goedkeuring van de bouwvergunning om verder te doen. Daardoor wordt er weer een 
periode van ongeveer 3 maanden gespaard op de planning. De planning wordt dusdanig opgesteld dat er een 
goede samenloop is met vakantieperiodes binnen een schooljaar.  



* Tijdelijke school: Kris en Bert zijn al een tijdje bezig met de sanitaire container. Die zou binnenkort al 
geplaatst worden. Binnenkort wordt nog eens een klusmoment georganiseerd. De verhuis naar de tijdelijke 
school zal gebeuren in de grote vakantie zomer 2014, misschien zal tijdens de paasvakantie 2014 Savio al 
ontruimd worden. 

* Infomomenten: Er komt voorlopig geen infomoment meer voor de ouders, wel een bouwflash.
Het infomoment voor de buren is vrij vlot verlopen. 

* Er zijn vragen over de verkeerssituatie rond Pastorij. Wordt er een plan met bij voorbeeld 
eenrichtingsverkeer uitgewerkt? Dit moet rechtstreeks aangekaart worden bij de schepen en werkgroep 
verkeer van de stad en de werkgroep is hiermee bezig.

* Een ouder vraagt of de brandveiligheid van de containers in orde is. Normaal gezien wel. De brandweer zal 
nog gecontacteerd worden.

* De naschoolse opvang zal in Savio plaatsvinden.

* Turnen voor de kleuters zal plaastvinden op de scoutszolder. Voor de lagere school zal het turnen 
plaastsvinden in de sportschuur of de kapel (die blijft staan).

9. Varia
* De VCOV-lidkaarten worden uitgedeeld.

* Natuurouder/verbouwing:
Werkgroep met juf Gudrun, Willem Delrue en Anneleen Convents. 
Er wonen gierzwaluwen en vleermuizen in de school. Deze dieren zijn beschermd en moeten ook ‘verhuisd’ 
worden. Stad voorziet nestkast voor de gierzwaluwen. De werkgroep heeft 2 vleermuiskasten gemaakt.
De stad komt de nestkasten brengen en ophangen aan de kapel. Die week wordt er ook in enkele klassen 
hierrond gewerkt o.a. met een kamishibai. Het tijdstip hiervan is nog niet bekend.
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