
Ouderraad Bleydenberg - verslag 
Datum : 11 december 2013 

Aanwezig : Martine Maloens, Bart Pinxten, Els Deconinck, Marleen Geysen, Willy Godts, Rob Imans, 

Kathleen Sterckx, Saartje Haegemans 

Verontschuldigd : Leen Decin, Anneleen Convents, Elke Van de Moortel, Eef Delhaye, Kristel De 

Bruyn, Johan Dehaes, Christine Beernaerts, Willem van Damme 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Klusdag van 30 november? 

Er was ongeveer 10 à 15 man aanwezig. 

Containerklassen: 

- zitten op schema wat betreft de nodige werken hiervoor 

- oa. linoleum gelegd 

- Afdak gemaakt in inkom 

- Algemene status: ok 

Savio:  

- hier is nog wel veel werk te doen 

- men broedt nog volop op ideeën over de inrichting, wat maakt dat er nog geen definitief zicht 

daarop is (vb. interne wand verhuizen) 

- in de huidige planning is er weinig tijd tussen het leegmaken van Savio en de verhuis van 

Bleydenberg naar Savio.  

3. Info over het bouwdossier 

Op 19 januari is er finaal zicht op de planning van de aannemer (deadline voor de aannemers). De 

school zit in een kluster van in totaal 5 scholen die nieuwbouw nodig hebben. Doordat we nu ook 

afhankelijk zijn van de prijsofferte voor die totaliteit kunnen er potentieel nog vertragingen 

optreden... 

Doordat het agentschap Onroerend Erfgoed nu ook betrokken is bij het bouwdossier, zorgen hun 

activiteiten ook voor mogelijke vertraging op de huidige planning (pas begin december zijn de 

offertes de deur uitgegaan).  

juni-september 2014: afbraak 

september 2014: beginnen opbouw 

De huidige planning voor de verhuis (krokus- en paasvakantie) blijft voorlopig behouden. 

 

4. Het bezoek van de Sint aan Bleydenberg 



 

Men heeft alles goed kunnen voorbereiden en de dag zelf is vlot verlopen (naar verwachting). Met 

dank aan Marleen. 

 

5. Evaluatie spaghettifestijn 6de leerjaar 

Ook deze activiteit was weer een succesverhaal. Speciale dank aan Ellen en Mia. 

De opbrengst was voldoende om de schoolbijdrage voor de sneeuwklassen helemaal te dekken. 

De suggestie wordt gemaakt om, in het kader van de nieuwbouw en bijhorende jaarlijkse afbetaling, 

iets gelijkaardigs jaarlijks een 2e maal  te organiseren tvv de school.  

 

6. Kerst op het plein: woensdag 18 december 

Affiches zijn verdeeld. In de kapel zijn er filmvoorstellingen voor de kinderen, aangepast aan de 

leeftijd en op het einde film over de sneeuwklassen van vorig jaar. 

 

7. Komende activiteiten 

 

 Infoavond ‘Bent u nog mee?’ (over internet) 
Datum:  16 januari 2014  vanaf 20u, in de kapel 

Gratis (spreker komt gratis) 

Els heeft ook al voor de flyer ervoor gezorgd samen met VCOV. 

Bedoeling is om de flyer voor de kerstvakantie te distribueren. De affiches zouden na de 

kerstvakantie opgehangen worden. 

Pauze met drank voorzien. 

De vraag wordt gesteld dat enkelen 15min vroeger kunnen komen om de zaal klaar te zetten, 

aub? 

De uitnodiging zal ook uithangen in de Twijg. Voor deze activiteit maken we gebruik van het 

projectiescherm van de Twijg. 

 

 Afscheid van de school 
Datum is verschoven: samen met schoolfeest: 17 mei + 18 mei (weekend van maken).  

Titel:  In Bleyde verwachting – Afscheid van een schoolgebouw (niet definitief) 

Suggestie om Guido Devadder hierbij te betrekken, alsook Peter Deckers. 

Mogelijke activiteiten: parcours door schoolgebouw – vlaamse kermis – ‘de ideale school’ – 

tentoonstelling (foto’s) – veiling – rommelmarkt (via werkgroep Schoolfeest) – ‘Symbolisch 

afscheid’ - ...  

Idee: foto’s inscannen en film van maken. 

 

 Wafelverkoop 
Er moet nog afgecheckt worden of die dit jaar doorgaat. Van de mensen die dat de vorige jaren 



deden was er nu niemand op de vergadering aanwezig. 

 

8. Varia. 

 Speelgoed voor de school 
Met juf Kathleen is er afgesproken dat er touw voor touwtje springen aangekocht wordt en door 

de ouderraad te laten bekostigen. Hieraan gekoppeld wordt nog eens de suggestie naar het 

schoolteam herhaald om speelgoed aan te kopen en te laten bekostigen door de ouderraad. 

 Fuif 
Met de drukke en uitzonderlijke agenda dit schooljaar omwille van de verbouwingsplannen 

wordt de vraag gesteld of er dit schooljaar een fuif wordt georganiseerd of niet? 

+: traditie voor de kinderen: 

+: opbrengst 

-: timing ongelukkig: week voor de verhuis 

-: opkomst ouders ’s avonds is minder 

Hierover wordt er nu geen beslissing genomen. 

 Strapdag 
Uiteindelijk 4e of 5e plaats. Een aantal ouders lieten blijken dat ze het jammer vonden dat er, 

ondanks het veelvuldig ronselen om te stemmen, er na het afsluiten van de wedstrijd verder 

niets meer gecommuniceerd werd. 

 Coordinatie verhuis 
Johan Dehaes heeft zich opgegeven als coördinator. Extra volk is zeker nog altijd welkom.  

Op 23 december gaat het hele schoolteam door het gebouw om die oefening alvast te maken.  

 Vergaderen op woensdag 
Deze vergadering was er opvallend weinig volk aanwezig. Is het toeval of zijn er veel mensen die 

op woensdagavond andere plannen hebben? Dit moet zeker in overweging genomen worden 

naar de planning toe van ouderraadavonden in de toekomst. 


