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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
• De agenda van deze vergadering is al enkele keren heel laat verdeeld in Savio. In Bleydenberg gaat de 

verspreiding altijd heel vlot, maar de agenda moet sneller tot in Savio geraken. Het is belangrijk dat we 
nieuwe ouders aantrekken voor de ouderraad. In september moeten we zeker een extra oproep lanceren.

• Opvolging van de website: Hilde vraagt voorlopig aan meester Dieter om alle oude info (foto's, ledenlijst) 
te schrappen in afwachting van een update door Wim.

• Speelgoed: ondertussen zijn er nieuwe en sterkere springtouwen aangekocht; de ouderraad wil gerust nog 
extra speelgoed voor op de speelplaats blijven sponsoren.

• Pastafestijn 6e leerjaar: Anneleen oppert dat het zinvol zou zijn om een reservepool van ouders aan te 
leggen die aangesproken kunnen worden om in te springen bij een gebrek aan hulp. Volgend schooljaar is 
het een heel kleine klas (15-tal leerlingen). Het moet toch de bedoeling blijven dat ouders van het 6de 
leerjaar zich allemaal voor 2 shiften opgeven vooraleer er naar de ouderraad of oudleerlingen gekeken 
wordt om in te springen als er gaten zijn.

2. Evaluatie kerstviering
De kerstviering is dit schooljaar bewust kleinschalig gehouden. Het was een gezellig samenzijn en alles is goed 
verlopen.

3. Evaluatie infoavond ivm internet
Het was een zeer interessante infoavond. Er kwamen slechts 12 mensen opdagen.
De timing van de infoavond kan een rol spelen. In principe zou de infoavond doorgaan in het najaar maar door 
omstandigheden is die verschoven naar januari. De affiche is voor de Kerstvakantie meegegaan. Willy denkt erover 
na om de spreker opnieuw uit te nodigen op een studiedag met de leerkrachten in het kader van mediawijsheid.
Tegen maart moeten we met de ouderraad beslissen welke infoavond we volgend schooljaar willen aanbieden als we 
nog eens met het VCOV willen samenwerken. Komt op de agenda van de volgende ouderraad (10 maart).

4. Wafelverkoop
Greet wil de wafelverkoop opnieuw trekken. Kristof en Inge willen opnieuw helpen met het uitdeelmoment. We 
doen -samen met dit verslag- een oproep of er iemand Greet wil helpen met de organisatie.
De wafelverkoop zal tussen de Krokus- en Paasvakantie gebeuren. Voorstel datum om uit te delen: vrijdag 21 
maart.

5. Plannen afscheid school en schoolfeest (vrijdag 16 mei – zaterdag 17 mei)
De werkgroep heeft heel wat ideeën, die nu op hun haalbaarheid gecheckt moeten worden: sleep-inn, brunch, 
memory wall, podiumactiviteiten, fototentoonstelling, veiling, ...

Op 18 februari komt deze werkgroep terug samen en bekijkt dan nader hoe de samenwerking met de werkgroep 
schoolfeest verder zal verlopen. De werkgroep schoolfeest houdt zich sowieso concreet bezig met de opbouw en 
de catering.



6. Bouwdossier – verhuis Savio – inrichting Savio voor komst kleuterschool/1ste leerjaar
Op 4 februari moeten de aanbestedingsdossiers binnen zijn en zal de timing veel concreter worden. 

Ivm de tijdelijke locaties:
• Containerklassen Pastorij: min of meer klaar, nog enkele klussen af te werken + de dakwerken
• Inrichting Savio: de ouderraad sponsort de aankoop van 5 nieuwe kleine wc-kes voor de kleuters. Het is 

niet te doen om de oude wc-kes in Bleydenberg tijdens 1 weekend te beginnen uitbreken en verplaatsen. 
Niemand staat te springen om die uitermate vuile klus uit te voeren + er zijn te veel risico's op 
(lek)problemen achteraf. De voorbereidende werken om die op strategische plaatsen op te stellen (tussen 
de klassen in) zijn reeds bezig. Dit is in detail met de kleuterjuffen bekeken. De klascontainer in Savio is 
echter in slechte staat. Het klusteam zal de komende weken/maanden gericht mensen vragen om 
specifieke klussen mee op te pakken. De klussen zijn te specifiek om nog een klusdag te organiseren. Zelf 
is het klusteam dag in dag uit tijdens hun vrije dagen aan de slag om de tijdelijke scholen op tijd klaar te 
krijgen. 

(Voorlopige) voorziene timing verhuis: 
• Vrijdag 28 februari: verhuis en plaatsen schoolborden van Savio naar de tijdelijke school in de 

Parochietuin. Dit zal door een beperkte groep gebeuren.
• Zaterdag 1 maart: volledige verhuis van Savio. De school zal een grote vrachtwagen huren (Kris van het 

klusteam heeft hiervoor een rijbewijs en de ervaring) + 1 of 2 kleinere voertuigen van ouders op school 
(Willy spreekt een aantal ouders aan). Eenmaal de timing concreter is vanaf 4 februari zal er een grote 
oproep komen naar de ouders om op zaterdag mee te komen helpen met de verhuis. Er is een groep ouders 
in Savio nodig en een groep ouders in de Parochietuin. De leerkrachten zullen in hun nieuwe klas blijven om 
alles direkt een plaats te geven en de klas in orde te zetten voor de komst van de kinderen op maandag. 
Johan Dehaes (papa van Staf & Kamiel) zal de verhuis mee coördineren. Zowel in Savio als in Bleydenberg 
zijn er al voorbereidingen bezig: alles krijgt een specieke sticker (te verhuizen – te verkopen op veiling - 
wegsmijten)

7. Scholenfamilie
Onze school maakt momenteel deel uit van de Scholengemeenschap “De Vaart”, samen met “De Twijg” (Wijgmaal), 
“De Bosstraat” (Wilsele), “De Klim-op” (Nieuwrode en Holsbeek) en “ De Plein” (Holsbeek). Lidmaatschap van een 
scholengemeenschap is belangrijk omdat er bijkomende middelen en omkadering mee verbonden zijn. Het vertrek 
van “De Twijg” uit onze Scholengemeenschap op 25/09/2013 heeft als direkt gevolg dat de bestaande 
Scholengemeenschap niet langer leefbaar is en per 1 september 2014 zal ophouden te bestaan. 

Op die manier werd het Schoolbestuur van Bleydenberg verplicht op zoek te gaan naar een nieuwe 
Scholengemeenschap. Gezien de zware werklast die de nieuwbouw met zich meebrengt ontbrak de tijd en kennis 
om een volledig nieuw en eigen initiatief op te starten, waardoor er besloten is om na te gaan of we kunnen 
aansluiten bij een bestaande structuur.  Het Schoolbestuur heeft een visienota opgesteld waarin wordt 
aangegeven wat voor hen de eigenheid van Bleydenberg is en wat men zeker wil behouden in de toekomst. Andere 
selectiecriteria van eventuele partners waren: geografische nabijheid en de focus op lager- en kleuteronderwijs. 
Voor onze school speelde onze 'lokale verankering' een grote rol in de gesprekken: de aanwezigheid van heel wat 
kansarme gezinnen in de school, de contacten met het buurtcentrum, de betrokkenheid van ouders (ouderraad, 
bredeschoolactiviteiten,...).

Op 9 januari 2014 heeft het Schoolbestuur beslist om een toetreding tot de Scholenfamilie “De Kraal” voor advies 
voor te leggen aan de Schoolraad van Bleydenberg. Tot deze familie zullen voorlopig volgende scholen toetreden: 
Scholenfamilie “De Kraal” (Herent), “De Twijg” (Wijgmaal), De Ark (Kessel-Lo), de Katholieke Basisscholen van 
Kessel-Lo. 

Na overleg heeft de ouderraad een gunstig advies gegeven aan de vertegenwoordigers van de Schoolraad.

8. Varia 
SCHOOLFUIF 28 MAART:
Er is een oproep gelanceerd via de ouders met de mogelijkheid om de schoolfuif te sponsoren.



25 JAAR VTM:
Onze school is heel toevallig uitgekozen als één van de filmlocaties van VTM om hun 25-jarig bestaan te vieren.
Jill Peeters (de weervrouw van VTM) is een heuse verjaardagstaart komen afgeven in de klas van juf Inge en dat is 
allemaal gefilmd. Wordt uitgezonden tijdens de reclameblokken tussen het weekend van 24 februari en het 
weekend van 1 maart, mits toestemming van alle ouders in die klas.

WEDSTRIJD STRAPDAG:
Onze school heeft een gratis sessie gewonnen (voor het 5de leerjaar) ivm de dode hoek bij vrachtwagens en 
bussen. 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

Maandag 10 maart 2014
IN DE pUZzEL


