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Verslag ouderraad 15 september 2014 
 
Aanwezig: Eef Delhaye (verslag), Bart Pinxten (voorzitter), Brigitte Dieryck, Elke Guelinckx,  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, Pieter Verbeeck, Elke 
Fierens, Wim Schuerman, Willem Van Damme, Nathalie Temmerman, Maarten Vanwalleghem, Fabienne 
Maswiens, Liselotte Carnel, Johanna Geyssens, Tâm Dang Vu, Katrien Van Corenbergh, Kevin Coeck 
 
Verontschuldigd: Johan De Haes 
 
Verwelkoming en inleiding agenda door Bart.  
Kennismakingsronde 
 
WAT WILLEN WE BETEKENEN EN HOE 
Om dit onderwerp te behandelen wordt gevraagd dat iedereen een post-it invult met een idee voor de 
eerste drie punten. 
 
1. Hoe vormen we via de ouderraad een brug tussen de school en de ouders? 

3 clusters van antwoorden 
- De ouderraad als platform voor bezorgdheden van ouders: bespreken van praktische zaken ivm het 

schoolgebeuren/ Input van ouders rond bepaalde topics – vinger aan de pols. 
Mogelijke thema’s:  

o Verkeersveiligheid (gekoppeld aan dorpsverfraaiing)  
o Initiatieven om kansarme kinderen te helpen – gelijke kansen  
o Huiswerkbegeleiding  
o Wat drinken de kinderen op school  
o Hygiëne op school: Hoe een minimum hygiëne waarborgen  
o Rij naar Savio  
o Plezier en creativiteit op de speelplaats: inrichting speelplaats  
o Dag van de leerkracht  
o Alternatief voor een schoolfeest  
o Nadenken over oplossing voor de jasjes bij juf Lieve  
o Ouderparticipatie:  

� Ouders kunnen laten weten wat zij voor de klassen kunnen doen rond bepaalde 
thema’s vb. komen praten over hun beroep  

� Leerkrachten kunnen hun vragen voor ondersteuning doorgeven aan de ouders vb. 
rond oud speelgoed of materiaal  

De vraag wordt gesteld hoe onderwerpen tijdig op de agenda gebracht kunnen worden. Het is 
immers veel efficiënter indien de school en de ouderraad op voorhand de onderwerpen kennen, 
zodat hierop kan worden ingespeeld, navraag gedaan kan worden, etc. 1 week op voorhand is te 
kort dag. In het verleden werd gevraagd om onderwerpen door te spelen naar Christine, maar dit 
werkte niet goed. 
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De idee zou zijn 
o Op het einde van elke ouderraad rondvraag doen naar onderwerpen die volgende keer 

behandeld moeten worden 
o Via Gimme een oproep doen (om ook ouders te bereiken buiten de ouderraad). Over hoe 

dit juist moet gebeuren (vragen om te mailen naar ouderraad, via lijstjes, reacties) is er nog 
geen overeenstemming. Liesje gaat uitzoeken wat we met Gimme kunnen doen? 

o Persoonlijke contacten. De leden van de ouderraad moeten makkelijk aanspreekbaar zijn. 
(om zeker ook ouders te bereiken die niet met Gimme werken) 

Noot: het moet gaan om structurele zaken waar ouderraad iets aan kan doen – het is niet de 
bedoeling om individuele gevallen te bespreken.  

- schoolnieuws:  
o Opvolging bouwdossier  
o Nieuwe initiatieven op school, in de klas,…  
o Wat zijn bezorgdheden van de school  
o Wat loopt vlot  
o … 

- Opvolging activiteiten van de ouderraad – stand van zaken  
o Financiële draagkracht versus activiteiten  

Andere meer specifieke onderwerpen die naar voren kwamen: 
- Verkeersveiligheid en gelijke kansen komen een paar keer voor – kunnen eventueel systematisch 

naar boven komen in onze activiteiten.  
- Speeltijden op Savio: de ouderraad heeft speelgoed gekocht voor de Pastorij. Het lijkt erop dat er 

niet zoveel speelgoed beschikbaar is voor de kinderen in Savio. Anderzijds is er misschien gewoon te 
weinig plaats. De ouderraad vraagt of het schoolteam op Savio dit eens wil bekijken en laat weten of 
er wensen zijn die door de ouderraad ingevuld kunnen worden. Vanuit de ouderraad worden 
volgende mogelijkheden geopperd: 

o Extra stuk tuin (achter de fietsenstalling?) ook mee benutten als speelruimte 
o Speeltijden afwisselen 
o Vragen naar afdankertjes (schuifaf, plastic keukenmateriaal) bij ouders (zeer gericht want er 

is geen opslag dus alles moet direct gebruikt kunnen worden) 
o Hinkelspelletjes op de grond schilderen 
o Afwisseling van speelgoed aanbieden (bv. stoepkrijt) 
o De muren mee betrekken (buis waar iets door kan lopen (water, bal), muziekwand met 

petflessen) 
 
 
2. Welke activiteiten organiseren we dit schooljaar?  
Er werd gevraagd om zowel activiteiten op te lijsten die geld kunnen opbrengen als activiteiten die de 
ouders bij elkaar brengen. Volgende voorstellen werden genoteerd.  

Activiteiten om ouders, kinderen en het dorp bij elkaar te brengen:  

- Picknick in de pastorijtuin  
- Infoavond  
- Babbelcafé met ondertussen film, gezelschapsspelen, tekenatelier voor kinderen  
- Gezelschapsspelavond  
- Kaas en wijn met film voor kinderen  
- Sportnamiddag  
- Kerstmarkt  
- Zangnamiddag met concertje  
- Samen koken (+allochtonen?)  
- Cantus  
- Halloweentocht/fakkeltocht  
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Activiteiten om geld in te zamelen:  

- 2de hands speelgoedbeurs/garageverkoop:  
- Bv. kinderen brengen 1 of meerdere stukken speelgoed mee en krijgen hiervoor een keuzejeton. 

Deze kunnen ze inwisselen voor een ander stuk speelgoed.  
- Boekenbeurs  
- Eetdag  
- Brunch  
- Bordspel voor kinderen en ouders  
- Kaas en wijn/bier avond – zware bierenavond  
- Quiz  
- Musical  
- Afvalopruimactie  
- Wafelverkoop – cake verkoop  
- Wijnproeverij  
- Filmavond  
- Car-wash  
- Knutselkerstmarkt  

Deze voorstellen worden in de volgende ouderraad besproken.  
 
3. Welke rol speelt onze school binnen een breder geheel: scholengroep, buurt,…i 
Cf. hierboven 
 
4. Wie wordt of blijft lid? Wie neemt een kerntaak op zich?  
Niet besproken 
 
FORUM OUDERS-SCHOOL 
 
5. Situatie tijdelijke school  

- klassen, leerkrachten en kinderen zijn goed gestart 
- kinderen zijn heel tevreden met de tuin in de pastorij: er wordt veel gespeeld, in de natuur, kampen 

gemaakt, hoepels, voetballen, kegelspelen,… 
- bij de kleuters is het wat moeilijker. Er is minder speelgoed en de organisatie is iets moeilijker (zie 

ook hierboven) 
- Verkeerssituatie 

o de verkeerssituatie aan Savio: 
� Een rustige buurt is nu heel druk geworden. De ouders willen graag voor de deur 

parkeren en niet iedereen heeft door dat de Natuurvriendenlaan een 
eenrichtingsstraat is. Op Gimme is ook al bericht verschenen voor Savio en er volgt 
ook een berichtje voor de Pastorij. 

o de verkeerssituatie aan de Pastorij: 
� De vraag wordt gesteld of het voor de fietsers niet veiliger is om de eerste poort 

te gebruiken? Maar is dit nodig als er niemand voor de poort parkeert?  
� De verkeersdienst van de politie heeft de huidige oplossing goedgekeurd.  
� Het schoolbestuur heeft een aantal voorstellen gedaan (kiss-and-ride), 

eenrichtingsstraat), maar die zijn niet weerhouden.  
o Woensdagmiddag is er ook een organisatorisch knelpunt omdat het nog niet echt duidelijk 

is waar welk kind wordt opgehaald. Het schoolteam kijkt na hoe dit beter kan. 
o Andere oplossingen om de verkeerssituatie te verbeteren worden geopperd. Voorstellen 

zijn 
� Duidelijker aangeven dat er nu een school is en waar de poort is. 
� Ook in de Leopold Decouxlaan aangeven dat er in de buurt een school is (mbv. De 

fluomannetjes?). 
� De ouderraad zal een kaartje maken met plaatsen waar ouders eenvoudig kunnen 

parkeren (en dan een stukje wandelen) + een aantal tips meegeven (bv. vertrek iets 
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vroeger indien mogelijk). Liselotte, Johanna en Maarten nemen dit op (het kaartje 
en de tips – wel terugkoppelen naar Willy) 

� In de buurt zijn er een aantal privé parkeerplaatsen (vroegere kinesist): kan daar 
iets mee afgesproken worden?  

� Waar worden de kinderen opgehaald? Eventueel proberen om de kinderen die 
alleen mogen gaan, eerder te laten vertrekken zodat de groep kleiner is.  

� In Herent mochten ze de school twee keer een kwartier eenrichtingsverkeer 
maken.  

� De stad en de politie nog eens contacteren 
� Open vraag of we dit meer in de media willen brengen? 
� Aan Savio stonden 3 kegeltjes en dat leek wel te werken. Maar hier is er een 

probleem wat de aansprakelijkheid  betreft + dit moet aangevraagd worden aan de 
Stad 

 
6. Hoe verlopen de verbouwingen? 
Alles verloopt volgens planning. Tegen het einde van de maand zouden de afbraakwerken gedaan moeten zijn. 
1 November komt de tweede afbreker (ondergronds) + archeologische opgravingen tot eind januari. 
Daarna beginnen we op te bouwen.  
De archeologische opgravingen zijn in tijd, ruimte en financieel vastgelegd en zouden in principe niet voor 
vertragingen kunnen zorgen.  
DBFM moet eind juni 2016 de nieuwe school opleveren.  
 
 
7.  Ander schoolnieuws 
/ 
 
ACTIVITEITEN EN WERKGROEPEN 
8. Infoavond voor de ouders en leerkrachten: thema EHBO 
Els had in mei aan het VCOV gevraagd of de school in aanmerking kwam voor een gratis infoavond. Er is 
toen gezegd dat ze te vroeg was. Bij navraag in september bleek dat alle gratis infoavonden al vergeven zijn.  
 
Betalend kost deze infoavond 150 euro per 25 deelnemers. De vraag wordt gesteld wat we hier mee doen 

- Eerste idee was om infoavond in oktober te doen – dit kan niet meer + het is nu een drukke 
periode. De infoavond wordt dus verschoven naar maart/april 

- Els zal nog eens het aanbod doorsturen naar de nieuwe oudergroep zodat dit volgende ouderraad 
besproken kan worden. De link zal samen met het verslag doorgestuurd worden.  

- Zijn er andere opties voor een infoavond rond EHBO?  
o Ouders werkzaam in de sector?  
o IDEWE 
o Gasthuisberg 
o Voorstel door Johanna (niet goed gehoord door de verslaggever ☺) 

  Wie neemt dit op zich? 
 
VCOV is koepel voor ouderraden. Iedereen die lid is van de ouderraad kan ook lid worden van VCOV. Je 
kan op hun website kijken wat ze aanbieden + inschrijven voor een nieuwsbrief. Vorige jaren kregen we ook 
een lidkaart, maar de laatste 2 jaar krijgen we die niet meer.  
 
9. Spaghettidag 6e leerkaar ten voordele van de sneeuwklassen op zaterdag 11 okober 
Dit jaar zijn er ook afhaalporties.  
Met Spaghettidag wordt een deel van de meerkost (kost bovenop maximumfactuur) gefinancierd.  
De spaghettiavond is vroeger dan anders omdat het vroeger vaak in drukke periode viel +het is nu een 
periode dat er geen toneel is en het podium ook gebruikt kan worden. 
Vorig jaar was er bezorgdheid of er genoeg helpende handen zouden zijn omdat het 6e jaar relatief weinig 
leerlingen heeft, maar de lijst is helemaal ingevuld geraakt.  
Voor de geïnteresseerden: ’s Middags is het meestal iets minder druk ☺ 
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10. Inrichting kelder voor materiaal ouderraad 
De ouderraad heeft veel materiaal (koffietassen, borden, glazen, BBQ, tuintafels…) dat we veilig en 
afsluitbaar willen stockeren. Er is een voorstel om de kelder onder de kapel hiervoor in te richten. Kris zou 
dit voor zijn rekening nemen. Het is een oplossing voor heel wat jaren + staat los van de rest van de 
verbouwingen.  
De kelder is nu ook al bergruimte.  
Op heel lange termijn zal de kelder van de kapel ook moeten worden aangepakt en gerestaureerd – maar 
er is geen idee van de timing.  
 
11. Volgende vergaderingen ouderraad 

 maandag 20 oktober 
 donderdag 4 december 
 maandag 9 februari 
 dinsdag 31 maart 
 donderdag 7 mei 
 maandag 15 juni 
 feest: laatste vrijdag van juni 
  

12. Varia 
Dag van de leerkracht (zondag 5oktober – vrijdag ervoor?): speeltijd overnemen door ouders + eten 
Katrien wil dit mee organiseren, maar is niet zeker of ze de dag zelf kan meewerken. Johanna kan meehelpen 
op vrijdagnamiddag.  
 
ACTIES 
WAT WIE OK/NIET OK 
Uitzoeken hoe ouderraad Gimme 
als platform kan gebruiken 

Liesje  

Speeltijden Savio – is er nood aan 
extra speelgoed? 

Schoolteam Savio  

Bespreken voorstellen activiteiten Ouderraad  
Informatie ivm verkeersveiligheid 
en parkeermogelijkheden 

Liselotte, Johanna en Maarten – 
afstemming met Willy 

 

Link VCOV infoavonden 
doorsturen met verslag 

Els/Leen  

Nagaan andere opties EHBO 
infoavond 

Niet bepaald/Johanna voor 1 
optie 

 

Dag van de Leerkracht Katrien en Johanna  
 

 

 
 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad: 

20 oktober 2014 
Pastorij  

met als voorzitter: ? 
en verslaggever: Eef 


