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1 Goedkeurig vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen. 

2 Evaluatie van de klusdagen 

Tijdens drie gezellige en productieve klusdagen werd een hele boel werk verricht aan de 
containerschool door een groep van telkens 10 à 15 leerkrachten, ouders en sympathisanten. Enkele 
mensen zijn daarbuiten ook zeer regelmatig in de weer voor meer technische klussen. 

30 november zal de volgende klusdag doorgaan. Er is nog poets-, verf- en gyprocwerk in de 
containers van tijdelijke school P. Legrandstraat, de containers op Savio worden aangepakt, er moet 
nog iets gebeuren aan de waterleiding van het kinderdagverblijf vooruitlopend op de afbraak van 
Bleydenberg. 

Hoe kunnen er meer mensen gemotiveerd worden om te komen helpen?  

• Er komt weer een briefje en er wordt weer een affiche gehangen aan de schoolpoort. 
• De foto’s op de site werken hopen aanstekelijk. 
• Voeren we daarbij nog promotie de week vooraf ’s ochtends op de speelplaats? Wie wil 

daarbij helpen? Een oproepmail daarvoor volgt. 

 Graag veel enthousiastelingen met en zonder technische bagage op de volgende 
klusdag op 30 november! Uit de kast komen als ervaren of beginnende klusser kan 
via een mailtje naar bleydenbergklusdagen@gmail.com. 

3 Evaluatie dag van de leerkracht 

Op 4 oktober hebben een aantal ouders de leerkrachten vanaf de namiddagspeeltijd vervangen om 
hen te verwennen met een taart-en-koffie-pauze-extra-large. Meester Thomas en juf Hilde getuigen 
dat het initiatief geapprecieerd werd door het schoolteam.  
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4 Info bouwdossier en tijdelijke school 

Het schoolbestuur heeft weer hard gewerkt, Willem Vandamme geeft een stand van zake. 

• De planning blijft aangehouden, al kan uitstel nog steeds nodig zijn: 

o Savio verhuist naar de tijdelijke school P. Legrandstraat net voor en tijdens de 
krokusvakantie. 

o Bleydenberg verhuist net voor en tijdens de paasvakantie, de kleuters en 1e leerjaar naar 
Savio, het 2e en 3e leerjaar naar de P. Legrandstraat. 

• De stad Leuven werd en wordt nog steeds aangesproken om maatregelen te nemen in overleg met 
de school en de buurtbewoners om de verkeersafwikkeling rond de tijdelijke school in de 
P. Legrandstraat veiliger te laten verlopen. Het schoolbestuur is voorstander van 
eenrichtingsverkeer, obstakels rond de schoolpoort zelf zijn nodig, een zone 30 moet geïnstalleerd 
worden, etc. 

• De brandweer heeft goedkeuring en instructies gegeven wat de tijdelijke school betreft. 

• De bouwvergunning voor de nieuwbouw is nu definitief toegekend. Er kunnen geen betwistingen 
meer opduiken. 

• Onroerend erfgoed kiest ervoor om toch verder archeologisch onderzoek te doen hoewel er 
eerder niets gevonden werd. Om de extra kosten die dat meebrengt en de vertraging te 
managen, zijn afspraken gemaakt en initiatieven genomen. De afbraak van de school zal buiten 
DBFM in eigen beheer gebeuren zodat die eerder kan starten. Het archeologische werk gebeurt 
dan parallel met de voorbereidende grondwerken voor de nieuwe fundering. Zo schuift de 
startdatum voor de  nieuwbouw niet op naar achteren. Er zijn aannemers gevonden die willen 
betalen om de school af te mogen breken en er retro bouwmateriaal uit zullen recupereren. 

• De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe school start één van de volgende weken. 

• Het dossier bij monumentenzorg voor instandhoudingswerken aan de glasramen van de 
beschermde kapel is goedgekeurd.  

• Het schoolteam vergadert binnenkort over hoe ze de verhuis zien en wat de noden zijn. Daarna 
wordt er een oproep aan ouders gelanceerd om verantwoordelijkheid op te nemen. Er is een 
coördinerend groepje ouders nodig om een draaiboek op te stellen. Iedere ouder wordt in een 
later stadium verwacht om te helpen een klas, het secretariaat, de opvang, de refter etc. te 
verhuizen. 

 Wie wil zijn of haar organisatorisch talent ter beschikking stellen voor het mee 
coördineren van de verhuis, het maken van een draaiboek?  

5 Bezoek van de sint 

De sint heeft weer toegezegd op bezoek te komen in de school. Marleen Gysen en Kristel De Bruyn zijn 
bij hem op audiëntie geweest. De ouderraad sponsort de heilige man zodat hij een lekkere verrassing 
voor de kinderen kan meebrengen.  

6 Sneeuwklas spaghettifestijn, zaterdag 7 december 

Een vaste ploeg sympathisanten coördineert samen met meester Niko. De leerlingen van het 6e en hun 
ouders zullen in gepaste outfit de zaal klaarzetten, opdienen, afwassen, opruimen etc. ’s Avonds is het 
vaak heel druk, op de middag is het veel rustiger en comfortabeler. De door de leerlingen ontworpen 
uitnodiging zal over een week in de postmappen zitten. 
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7 Activiteit rond het afscheid van de oude school 

De schoolfuif en de ondertussen traditioneel geworden culturele activiteit worden dit jaar gebundeld in 
een activiteit rond “afscheid van de oude school”. Ook dorpsgenoten en oud-leerlingen zijn welkom. Er 
wordt gedacht aan een tocht door kelders en zolders, een café nostalgique, een ludiek en symbolisch 
iets, een veiling van speciale typische Bleydenbergse attributen. Een werkgroep wordt opgestart door 
Martine Maloens. De vermoedelijk datum wordt 28 maart, dat is het weekend voor de verhuisweek. 
Annemie Verlinden zal de veiling coördineren.  

8 Kersthappening, woensdag 18 december 

Omdat er ontzettend veel werk zal zijn voor de verhuis, wordt de kersthappening basic gehouden. Het 
wordt een super gezellige eenvoudige ontmoeting met een drankje en een snuifje sfeer op het pleintje, 
voor het laatst in deze setting … 

9 Infoavond “Bent u nog mee?”, begin december 

Onze jaarlijkse informatieve avond voor ouders zal doorgaan op een nog te bepalen datum 
vermoedelijk begin december. Het wordt een informatieve lezing over kinderen/jongeren en de 
digitale cultuur waarin ze opgroeien. Een expert schetst een beeld van het cyberbiotoop waarin ze 
dagelijks leven en dingen beleven. De mogelijke gevaren van onbezonnen of onverantwoord gebruik 
van mobiele technologie en sociale netwerken worden toegelicht. Een flyer en uitnodiging volgt. Els 
Deconinck coördineert en zoekt helpende handen. 

10 Schoolnieuws 

Willy Godts vertelt: 

• Juf Annelies is terug uit moederschapsrust. 

• Er zijn enkele inbraken geweest. Er is niets gestolen, waardevolle spullen worden immers niet meer 
op school bewaard. Er is wel schade aan een grendel. Er zijn maatregelen genomen. 

11 Varia 

De aanpassing van het gedeelte van de schoolwebsite van de ouderraad is nog steeds lopende. 

 


