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Calster, Anneleen Covents, Willy Godts, Liesje Geyskens, Leen Decin, Elke Van de Moortel, Martine Maloens, 
Marleen Gysen, Kristel De Bruyn, Christine Beernaerts Rob Iman, Els Deconick, Hilde De Beuckeleer
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.
Het nog achterblijvende verslag door Johan is gisteren doorgestuurd, maar nog niet verspreid. 

2. Evaluatie schoolfeest en afscheidsfeest van Bleydenberg
- De “Werkgroep schoolfeest” heeft al samengezeten om het feest te evalueren. Algemene indruk was heel 
positief. Aantal punten voor verbetering vanuit de werkgroep:
- de werklijsten waren niet in orde, veel mensen hebben lange shiften gedraaid ook al waren ze niet opgegeven. 
Aan de andere kant moesten mensen die zich hadden opgegeven voor drie shiften er maar twee doen. 
Een extra probleem was het verdwijnen van de buddies halverwege. Eigenlijk missen we 1 a 2 coördinatoren (met 
beslissingsrecht) die de dag zelf niets anders doen dan alles in het oog te houden: waar is er volk nodig, wanneer 
eten bijhalen.
- sneller werklijsten, folder, etc. in orde krijgen
- de samenwerking met schoolteam was zeer positief. Heeft gezorgd voor goede dynamiek.

Andere opmerkingen  
- brunch is heel vlot verlopen – zelfs los van het schoolfeest is dit een goede formule. 
- compacte optredens waren ook heel tof
- helpende handen komen we altijd te kort, aan de andere kant was er ook spontaan hulp de dag zelf.  
- Er was een misverstand ivm het einduur van de deadride. De mensen van de deadride willen terugkomen op een 
volgend schoolfeest.  
- de rondleiding door de school was ook heel goed
- er zijn nog boeken over. De vraag wordt gesteld of we die niet bij elke activiteit van de ouderraad kunnen 
aanbieden?

Opmerkingen schoolteam
- Positieve evaluatie
- Vraag of de frieten niet sneller kunnen? Naar volgend jaar toe wordt gekeken of de frieten niet dunner 

kunnen, en of er eventueel gewerkt kan worden met twee friteuse. De bakjes waren ook wat groot want er
is ook veel overschot gevonden. 

- Spelletjes waren geslaagd, maar duurde wel redelijk lang (in het begin was er weinig volk) + je hebt veel 
helpende handen nodig. 

11 november is de eerste vergadering van de werkgroep schoolfeest. Er wordt gevraagd of het schoolteam tegen 
11 november al eens kan nadenken over een concept – dit hoeft nog niet heel concreet te zijn. 
Schoolfeest zou in Savio doorgaan + eventueel scoutsterreinen + straat.
Datum wordt zaterdag 6 juni. 

3. Schoolnieuws: leerlingenaantallen volgend schooljaar, indeling klassen+ schoolraad 
1



-  Leerlingenaantal (teldatum 1 februari): 173 lagere schoolkinderen, 101 kleuters (prognose)
Bij de kleuters kunnen er nog kinderen bijkomen, maar dat weten we niet. 
Door de verhuis naar de containers is er wel iets minder plaats. Voor bepaalde klassen zitten we op maximum. Bv. 
twee eerste leerjaren omdat er geen klassen zijn waarin er 28 kinderen passen.
Volgend jaar 10 klasgroepen, vorig jaar 9 klasgroepen. 

In de kleuterschool; juf Lore zal geen lestijden meer hebben. In de lagere school kan iedereen blijven. Willy zoekt
nog iemand voor 6 uur, maar moet daar rekening houden met schoolgemeenschap. 

Het tegenwerken van de campusgemeenschap heeft geholpen want er is geen uitstroom in 5e en 6e. 
-

Aanpassingen aan schoolreglement
- Aantal aanpassingen opgelegd door de regelgeving zoals de Commissie waar je beroep tegen kan 

aantekenen in 6e  leerjaar, de vestigingsplaats die nu tijdelijk anders wordt.
- School is nu lid van de scholengemeenschap PLUS2. In de praktijk zal er weinig invloed zijn. Al wordt het 

wel iets complexer met 15 scholen. Er zal nu ook een preventieadviseur zijn., wat positief is, want het 
wordt een strenger punt.  

4. Afscheid 6  e   leerjaar 26 juni
- Er is nog geen vraag geweest aan het 5e om te helpen. Ann doet dit meestal. Dit is misschien wat laat, want veel 
ouders weten zelf nog niet dat er van hen verwacht worden om te helpen (receptie aanbieden) + het is een kleine 
klas. Meestal zien we ook dat er weinig hulp is (vorig jaar 3 of 4 + 4 die iets hadden klaargemaakt). Concept zal 
hetzelfde zijn als vorig jaar. De receptie zal eindigen om 21.45 (want het is voetbal en de verhuis is de dag erna). 
Ander jaren eindigt het ook rond 22:00. 

Er wordt gevraagd of het wel eerlijk is naar de kinderen toe om zo expliciet een einduur te vermelden. 
Willy legt uit hij verschillende vragen had gekregen om het afscheid te verzetten of om een scherm te voorzien. 
Vandaar dat het er nu zo expliciet opstond. 

Voor de drank wordt er nagekeken wat er nog over is van het schoolfeest.

5. Verhuis Bleydenberg +Savio 27-28-29 juni
- Zaterdag: 20 mensen in de voormiddag, 11 in de namiddag. 
- Vrijdag is er niet zo veel volk (4 mensen)
- er zijn ook 2 of 3 camionetten + aanhangwagens per moment.
Voor Savio zal de verhuis waarschijnlijk wel meevallen, want ze zijn al bezig met aantal dingen te 
verhuizen.

De vraag wordt gesteld of het misschien nuttig is om ook kinderopvang samen te organiseren. Zo 
kunnen er meer ouders meehelpen.

De vraag wordt gesteld of dit verzekerd is? De ouderraad heeft een vrijwilligersverzekering – maar 
wat zijn de modaliteiten ervan. Dit wordt nagekeken.

6. Organisatie koffiemoment 1 september + infoavonden: 
Door de verandering in locaties zal dit iets meer voorbereiding vergen dan anders. Het eenvoudigste is 
om zondagavond al alles klaar zetten + al veel koffie thuis zetten. Afwassen kan het best in de Pastorij.

Christine wil dit wel coördineren. Bart, Anneleen, Elke gaan er om 8.15 staan en zondag helpen. Martine 
en Leen helpen met het vervoer op zondag, Anneleen wil wel weer cake bakken. 

De school zal ook nog samenzitten over hoe ze het onthaal gaan aanpakken.

De info-avonden gaan door op twee locaties, maar er is geen gemeenschappelijke locatie dus 
waarschijnlijk geen toespraak van Willy, tenzij buiten (maar dat hangt af van het weer). Dus 

2



waarschijnlijk wordt het alleen rechtstreeks naar de klas gaan. 
Op Savio zou het wel nog kunnen en misschien is het wel nuttig voor de nieuwe ouders? Eventueel 5 
minuten toespraak door Willy en dan naar klassen? Eventueel een drankje na het bezoek van de klas? 

Dit kunnen we nog last minute beslissen in functie van het weer. Want het is wel belangrijk dat de 
ouderraad er staat. Door Martine (coordinatie), Leen (8en 9 + nadenken), Marleen (9e), Els (8e), Bart 
(9e+ nadenken)

Christine zou eerder koffiemoment gebruiken om folder te geven. Of gewoon beiden doen.
Data infomomenten; maandag 8 (Savio) en dinsdag 9 september (Pastorij). 

Poster ivm oproep nieuwe leden ophangen in elke klas + even toelichten door ouder of door 
leerkracht( want ook voor leerkrachten is ouderraad belangrijk) 

7. Ontbinding huidig ouderraad + aanpak ouderraad opstart september
Interne brainstorm over hoe dit aan te pakken:

• We moeten in de klassen nadrukkelijk vragen naar nieuwe ouders. Dus er moet zeker een folder
zijn. Hierin moeten we duidelijk stellen dat de werking perfect kan veranderen. De vraag wordt
gesteld hoe geloofwaardig dit is als je de ouderraad laat voorstellen door huidige leden.

• Het voordeel hiervan is dan weer dat mensen een gezicht kunnen plakken op de leden en dat er 
een persoonlijk contact is geweest. 

• In Duitsland moet er per klas een verkozene zijn voor de ouderraad + 1 reserve. Dit zorgt 
automatisch voor meer verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Eventueel anders verwoorden: er is geen ouderraad meer, dus als er niemand komt dan geen 
ouderraad meer. We willen vooral vermijden dat er geen instroom is. Cf. we worden 
gepercipieerd als gesloten groep. + alles draait, dus waarom nieuwe leden nodig? 

• Vacature: gezocht –ouder verloning = koekjes. Hilde wil dit op zich nemen. Eventueel online 
zodat iedereen kan bijposten. Eventueel terugkoppelen met Guido. Liesje en Bart gaan zeker 
feedback geven. 

• De focus van de laatste vergaderingen was misschien te veel op evaluatie/terugkoppeling en te 
weinig op het schoolnieuws. Indien de items van de schoolraad expliciet op de agenda staan, dan
krijg je automatisch eerder de werking van de school zelf op de voorgrond. 

• Vragen wat nieuwe ouders verwachten, maar dit is niet handig op een eerste vergadering want 
zo word je nogal overvallen. Ouders willen misschien wel graag in het bestaande kader 
meewerken. 

• Persoonlijk aanspreken is waarschijnlijk de beste methode. Want mensen denken echt dat ze 
niet nodig zijn. 

8. Varia
- eten 20/6 Christine zal Klusteam, de rest van het schoolbestuur en pater Arnoud nog mailen. Inge VC 
zal meerijden om de kaas te gaan halen. Willy zal nog eens mail sturen naar schoolteam. Eten om half 
acht. 
- een bericht met praktische dingen rond het schoolleven na de verhuis zal nog meegegeven worden 
(geen warm eten meer, Opvang van 7 tot 8.15 in Savio en dan in rij naar de containers. Avond: half vier 
tot vier poortwacht aan containers en Savio. Rij voor fietsers aan de kerk tot hoge berglaan + opvang in
Savio als in containers (cf. studie) tot kwart voor vijf en tot vijf uur in Savio). Er is geen 
voetgangersrij.
- Openklasmoment donderdag 28 augustus
- Infoavond EHBO: nog geen info. Els moet nog wachten op antwoord VCOV. 
-Locatie ouderraad: in de pastorij (na de vergadering: Eef heeft dit nagevraagd en zou in theorie 
kunnen, wel moeten we zo snel mogelijk de data doorgeven + bij de planning een aantal data vermijden 
(woensdagen zijn moeilijk, eerste maandag van de maand vergaderd FEMMA er al). 
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Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

15 september 2014
Pastorij 

met als voorzitter: Bart
en verslaggever: Eef
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