
Verslag ouderraad 23 september 2013

Aanwezig: Martine Maloens, Rob Imans, Kristel De Bruyn, Johan De Haes, Leen Decin, Els Deconinck, Willy Godts, 
juf Hilde Vranken, juf Elke Guelinckx, Eef Delhaye, Hilde De Beuckeleer, Marleen Gysen, Wim Schuerman, 
Christine Beernaerts (verslag)

Verontschuldigd: Bart Pinxten, Anneleen Conventsl

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering + kennismakingsronde
• Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen
• Juf Annelies is op 14 juni bevallen van een dochtertje 'Ella-Rose'. Christine heeft tijdens de zomer een 

kaartje opgestuurd in naam van de ouderraad.
• Er zijn geen nieuwe ouders aanwezig op de ouderraad. We hebben wel een mail ontvangen van een mama 

die zich in de toekomst zeker nog wel mee voor de school wil inzetten. Het valt haar op hoe weinig 
allochtone ouders er opdagen op de infomomenten, hoogstwaarschijnlijk ook omwille van de taaldrempel 
bij sommige ouders. Ze wil eventueel wel hulp bieden bij vertalingen voor sommige ouders op cruciale 
dagen. Aangezien het buurtcentrum op heel wat vlakken contacten heeft met anderstalige ouders in ons 
dorp stellen we voor om het aanbod van mama Tam Dang-Vu door te spelen aan Colette van het 
buurcentrum. Leen zal hieromtrent een antwoord sturen aan Tam Dang-Vu met de contactgegevens van 
het buurtcentrum.

2. Informatie over de ouderraad en hun leden op de website
De ledenlijst en andere gegevens op de website over de ouderraad zijn verouderd.
Wim zal alle nodige actuele informatie verzamelen en doorspelen aan Dieter:

• contactgegevens ouderraad
• foto's weglaten
• ledenlijst schooljaar 2013-2014
• verslagen in PDF
• folder ouderraad

3. Schoolnieuws
Onze school heeft een filmpje ingestuurd naar aanleiding van de Strapdag. Ons filmpje is te zien op 
www.strapdag.be (n°119), stemmen kan tot 16 oktober.

Bij de aanpassingen in het schoolreglement is er een strengere regelgeving omtrent 'afwezigheden'. Als je kind 
meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig is zal er een dossier opgesteld worden in samenspraak met het CLB en 
kan dit consequenties hebben voor de schooltoelage. De toevoegingen  ivm de 'afwezigheden' zijn de volgende:

• Een medisch attest, uitgereikt door een arts, is vereist ook bij een afwezigheid tijdens de week 
onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de Paas- of de zomervakantie.

• De directeur beslist over het aan een leerling toegekend aantal gewettigde afwezigheden om 
“persoonlijke redenen”. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een ouder voorafgaand een aanvraag 
indienen bij de directeur die dit op zijn beurt goed- of afkeurt.

• Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: een bewijs van de diagnose moet terug te 
vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. 

4. Schoolorganisatie
In de lagere school zijn er 10 nieuwe kinderen bijgekomen dit schooljaar. Leuven is bovendien herzien als 

http://www.strapdag.be/


capaciteitsstad en dat levert de Leuvense scholen extra lestijden op:
• Meester Thomas kan hierdoor voltijds ingezet worden (in het 1ste en 2de leerjaar)
• Het 4de leerjaar is alle lesuren opgesplitst in 2 aparte klassen; de voorziene crea-namiddag met de 2 

klassen samen blijft wel zoals voorzien
• Meester Pablo geeft 4 lestijden gymles aan het 5de en 6de leerjaar die in de Sportschuur gaan turnen. 
• Meester Dieter geeft 2 lestijden ICT aan het 5de en 6de leerjaar.
• Juf Evelien wordt extra ingezet in het 1ste leerjaar (bij juf Hilde) en in het 6de leerjaar.
• Juf Hilde is verantwoordelijk voor het preventie- en veiligheidsbeleid
• Sportschuur: Op maandagnamiddag gaat het 5de leerjaar 2 uur sporten en op dinsdagnamiddag het 6de 

leerjaar. Aangezien er niet veel toestellen gebruikt kunnen worden zal er een van de volgende trimesters 
mogelijk gewisseld worden met een andere klas zodat de eindtermen ivm het turnen zeker gevolgd 
worden.

In de kleuterschool zijn er iets minder kleuters gestart dan vorig schooljaar maar tegen februari zullen we 
opnieuw hetzelfde aantal kleuters halen. De startersklas zal dus wel groeien in de loop van het jaar. Er is opnieuw 
een klas met 3-4-jarigen. Juf Lore is ook opnieuw halftijds in de school. Juf Annelies komt na de herfstvakantie 
terug uit zwangerschapsverlof. Haar functie als kinderverzorgster wordt momenteel opgevangen door 2 tijdelijke 
personen en op het secretariaat wordt juf Annelies vervangen door Nadeche.

Stemming binnen het LOP omtrent het inschrijvingssysteem in de middelbare scholen: 
Als centrumstad heeft Leuven een Lokaal Overleg Platform (LOP) waar scholen elkaar ontmoeten en beslissingen 
nemen. De vraag van de campusscholen (Heilig Hartcollege, Heilig Drievuldigheidscollege, Paridaensinstituut en de 
Steinerschool) om kinderen vanuit hun eigen lagere school voorrang te geven naar het middelbaar toe is opnieuw 
weggestemd (45 tegen 12 stemmen) en ditmaal voor de duur van 2 jaar en dus 2 inschrijvingsmomenten. De 
Steinerschool mag deze voorrangsregel wel toepassen. In alle andere middelbare scholen krijgen enkel broers en 
zussen van leerlingen in het middelbaar voorrang bij de inschrijvingen.

5. Opgravingen in Bleydenberg
Op 2 plaatsen werd er een archeologisch vooronderzoek gedaan. De fundamenten onder onze school zijn gekend en 
staan vermeld in de 'Atlas Ferraris' (atlaskaarten van België op het einde van de 18de eeuw) maar er werd gezocht 
naar oudere fundamenten. Aan de achterkant van de school stootten de archeologen op een oude beerput en 
verder werd er niks speciaals gevonden. 

6. Evaluatie koffiemoment en infoavonden
Voor het koffiemoment hebben we op zondag alles grotendeels klaargezet. Martine nam de grote thermossen mee 
naar huis en zo moesten de helpers pas tegen 8u15 op school zijn. Anneleen bakte alweer lekkere cake voor 
Bleydenberg en Savio en het was opnieuw een gezellig en geslaagd koffiemoment.

De nieuwe aanpak van de infoavonden (receptie + speech en dan het infomoment in de klassen) is goed onthaald. 
Er was iets minder opkomst bij de ouders. In Bleydenberg hadden we echter te weinig helpende handen voor het 
afwassen en opruimen.

7. Geplande activiteiten
Klusdag (28 september):
(nvdr) De opkomst bleek uiteindelijk goed mee te vallen. De voltallige kluswerkgroep, Willy en heel wat juffen, een 
tiental ouders (sommigen met oudere zoon) zijn een hele dag in het zonnetje komen klussen: verfwerken, 
dakwerken (samen met een professionele dakwerker roofing leggen op alle daken), sanitaire container afwerken, 
elektriciteit afwerken, catering verzorgen,...

Infoavond:
Het is tot nu toe niet gelukt om de infoavond omtrent internet (Bent u nog mee?) van het VCOV te plannen. Op een 
of andere manier krijgt het VCOV de spreker niet meer te pakken. Els geeft door aan het VCOV dat we deze 
avond begin volgend schooljaar graag ism het VCOV willen plannen in de parochiezaal.

Bezoek van de Sint (Marleen, Kristel)

Boe-avond, Kerstfeest,...: een aantal ouders gaan samen brainstormen om hierrond een gezamenlijke activiteit 



op te zetten (Martine, Johan, Eef, Willy, Leen en Willem (?)

EHBO-cursus: Martine informeert bij het Rode Kruis wat er mogelijk is aan lesmogelijkheden voor de kinderen op 
school en/of voor een praktische infoavond.

8. Data bijeenkomsten ouderraad
Dinsdag 5 november (Hilde maakt het verslag)
Woensdag 11 december (Rob)
Donderdag 23 januari (Leen of Christine)
Maandag 10 maart (Johan)(Etentje ouderraad plannen)
Dinsdag 29 april 
Woensdag 11 juni (Eef)

9. Nieuws over het bouwdossier en de tijdelijke schoolbestuur
De bouwvergunning is goedgekeurd. Momenteel zitten we in de fase van het aanbestedingsdossier bij DBFM. In 
principe zal het verloop van de werken te volgen zijn via een aparte website vanuit 'Scholen voor morgen'. 

Het 4de, 5de en 6de leerjaar verhuizen na de Krokusvakantie naar de containerklassen in de parochietuin. Dat 
staat vast. Afhankelijk van de timing van de aannemers verhuist Bleydenberg na de Paasvakantie of pas na de 
zomervakantie naar de vestiging in Savio (kleuterschool + 1ste leerjaar) en de containersklassen (2de + 3de 
leerjaar).

De werkgroep 'Brede School' zal op 17 oktober samenkomen om na te gaan hoe we de naschoolse activiteiten gaan 
aanpakken tijdens al deze verhuisbewegingen in het 2de en 3de trimester.

10. Variapunten
(Els) Fietsen van Savio naar huis of naar de opvang in Bleydenberg:
Els  merkt op dat heel wat ouders verrast zijn over hoe het fietsen verloopt na schooltijd. Meester Nico en juf 
Leen helpen de fietsers bij het oversteken aan de Leopold Decouxlaan en bij het kruispunt aan het kapelletje. De 
kinderen moeten wel zelfstandig fietsen en volgens een aantal ouders stoppen niet alle kinderen volgens de regels 
aan het kruispunt van de Albert Woutersstraat om te wachten op meester Nico. Els stelt voor om met een aantal 
vrijwillige ouders toezicht te houden aan het kapelletje. Willy zal aan de leerkrachten van Savio vragen om nog 
eens uitdrukkelijk aandacht te geven aan het fietsen vanuit Savio naar Bleydenberg. Over het al dan niet toezicht 
houden door vrijwillige ouders wordt niet echt een beslissing genomen. Voor alle kinderen is het fietsen in ons dorp 
-en dus ook na schooltijd als het drukker is- een heel leerproces waar vooral van de ouders van het 4de leerjaar 
jaarlijks opnieuw vragen over komen. 

(Els) Fietsenstalling Savio:
Het terrein van de fietsenstalling in Savio ligt er nogal hobbelig bij. Kan er tijdens een klusdag eventueel iets aan 
gedaan worden? De werken aan de fietsenstalling staan al langer op de planning. Klusdagen dienen momenteel om de 
containerklassen in orde te krijgen. Daarna zullen er pas klusdagen in Savio georganiseerd worden. Marleen 
suggereert om bij een te volle fietsenstalling de kinderen eventueel hun fiets tegen de muur te laten stallen. 

(Wim) Tijdelijke werken EANDIS in de straat van Savio:
De werken zorgen 's morgens voor gevaarlijke toestanden. Willy is zich daar bewust van en heeft al actie 
ondernomen. Het wordt ook van dag tot dag bekeken.

(Johan) Fruitschillen in het 1ste en 2de leerjaar?
Johan vraagt zich af waarom er opgeroepen wordt om fruit te schillen voor deze toch al vrij grote kinderen. Juf 
Elke legt uit dat heel wat kinderen van die leeftijdsgroep hun tanden vollop wisselen waardoor ze onmogelijk in een 
hele appel kunnen bijten. Er zijn ondertussen voldoende vrijwillige ouders gevonden.

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

Dinsdag 5 november 2013


