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Verslag ouderraad 20 oktober 2014 
 
Aanwezig: Eef Delhaye (verslag), Martine Maloens (voorzitter),   Willy Godts, Liesje Geyskens, Hilde De 
Beuckeleer, Pieter Verbeeck,  Willem Van Damme, , Maarten Vanwalleghem,, Kris XX , Katrien Van 
Corenbergh, Dirk Jansens,Marleen Gysen ; Christine Beernaerts Rob Imans, Els Deconinck, juf Hilde, juf 
Anneleen 
 
 
Verontschuldigd: Nathalie Temmerman, Bart Pinxten, Johan De Haes,  Anneleen Covents Leen Decin, Johanna 
Geyssens 
 
Verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd 
 
Wat willen we betekenen en hoe?  

1. Een terugblik op volgende activiteiten:  
o dag van de leerkracht 

Leerkrachten hebben frietjes gekregen. 4 ouders hebben speelplaatsbewaking overgenomen. 
Daarnaast is er ook een bord gekomen met de foto’s van de leerkrachten. Dit bord kan 
misschien wel iets zichtbaarder hangen? De leerkrachten vonden het te mooi om niet 
onder het afdak te hangen ☺ 
Reacties: Ouders vonden het een leuk initiatief, maar veel ouders waren niet op de hoogte. 
Dus volgend jaar misschien beter ook op voorhand iets communiceren? Eventueel kunnen 
we nu nog foto’s via Gimme doorsturen (van het bord en van de frietjes via Gimme). 
Katrien zal foto’s naar Annelies sturen om op Gimme te plaatsen. 

 
o de klusdag, met extra aandacht rond de aanpassingen aan de speelplaats van de kleuters in 

Savio. 
Er waren 9-10 ouders en alle leerkrachten + het vaste klusteam aanwezig.  
Waarschijnlijk is de klusdag iets te laat aangekondigd? Het verslag van de klusdag op Gimme 
werd door de aanwezigen geapprecieerd.  
Er is niet direct een nieuwe klusdag in het vooruitzicht.  
Er is wel veel gebeurd.   
Pastorij: Alle deuren sluiten nu. De schors is verder verdeeld (de kinderen van het 5e en 6e 
hebben de nieuwe stapel verspreid).  
In Savio is al het vuil van de muren gehaald en is er een hellend vlak voor de fietsjes 
gemaakt; er zijn gordijnen gemaakt, de container is ballen- en winddicht gemaakt.   
In Bleydenberg:  wc’tjes moesten uitgebroken worden omdat er een nieuwe berging voor 
de kribbe moest gemaakt worden (die zijn stuk berging kwijt door afbraak school)+ 
basketpaal is op speelplaats savio gezet + afdak gezet.  
 
Vorige vergadering was er bezorgdheid rond de speelplaats van Savio. Door de klusdag 
kunnen de kleuters nu voetballen, maar ze worden er wel vuil van + je ziet ze iets minder. 
De helling voor de fietsjes is heel handig. Een van de mama’s had een voorstel voor extra 
speelgoed, maar dat was nog niet doorgekomen tot bij de leerkrachten. De idee van 
speelgoed aan wanden is ook nog niet verder gezet.   Anneleen zal dit idee overbrengen 
naar de andere leerkrachten. Indien leerkrachten dit willen, wie neemt dit dan op? Er zijn 
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verschillende mogelijkheden: ouders kunnen voor materiaal zorgen, de kinderen kunnen iets 
maken tijdens de schooltijd, er kan iets gemaakt worden door Annemie via Brede school, of 
een nieuwe activiteit Brede School “Pimp je School” of als ouder/kind activiteit.  Katrien zal 
voorbeelden aan het schoolteam geven en Anneleen zorgt dat er een afspraak komt met de 
leerkrachten. Christine polst bij Annemie. Iedereen met ideeën mag deze sturen naar 
Katrien. Rob wil alvast meehelpen.  
Nvde. Na overleg met het personeelsteam liet Willy weten dat zo’n activiteitenpanelen 
enkel voor Savio mogelijk zijn. In de Pastorijtuin is er geen behoefte aan.  
 
 
Er is een wedstrijd uitgeschreven door CERA. Het initiele idee was om iets in te dienen 
voor het Bleydenberg pleintje voor als de kinderen daar terug zijn. De kans om iets te 
krijgen is waarschijnlijk groter voor een permanente school. Er moet wel een dossier 
gemaakt worden. Volgende voorbeelden worden gegeven:  Iets met wilgentunnels, hoekjes,.., 
blote voetenpad,… iets met een focus op meer groen in de schoolomgeving.  
Er moet wel met een aantal zaken rekening gehouden worden 
- het DBFM verhaal voor de speelplaats – we kunnen voorstellen doen maar er zijn 

beperkingen.  
- Er is een doorsteek naar Bleydenberg parkje, maar een stuk wordt wel waterbekken.  

Het is dus waarschijnlijk het beste om iets te voorzien naast de kapel, onder de 
bomenrij (cf. rekening houden dat kapel ook ooit gerenoveerd zal worden).   

Groep CERA: Pieter (maar niet trekken), Dirk, Kris,Katrien, Martine: 1 keer samenzitten om 
te zien wat er in kan vallen + Martine stuurt mail uit. 
CERA moet voor 10 januari ingediend worden.  
 

o de spaghettidag van het 6de leerjaar.  
Het was een succes en lekker. De opbrengst was voldoende om de kosten te dekken. Dit 
jaar moest de school wel al de ingrediënten zelf aankopen en dit moest vorig jaar niet (toen 
was er een sponsor). Er waren ook 84 afhaalporties. De restjes zijn naar de Wilselse kippen 
gegaan.  
 

2. Opvolging verkeersveiligheid rond de school:  
- brief van ouders aan ouders met tips. Liselotte, Johanna en Maarten namen dit op zich, 

in samenspraak met de school. Er is een flyer gemaakt. 1 element zou moeten worden 
aangepast: het klopt niet dat je aan de vaart kan staan – dit is waarschijnlijk privéterrein.  

- De brief zal via Gimme verspreid worden en uitgedeeld worden aan de schoolpoort. 
Uitdeelacties: na de vakantie is het  de “FLITS” actie (fluohesjes + helm). De idee is om 
dan ook de flyer uit te delen en dit op donderdag – 6/11. Martine gaat doorsturen. 
Willem, Pieter, Katrien aan Savio – Martine, Christine, Marleen aan de Pastorij. Christine, 
Willem, Marleen, Kris, Maarten, Pieter kunnen ‘ s morgens.   

- Maarten heeft ook nog eens gemaild naar de stad met een aantal voorstellen die het 
bredere probleem kunnen aanpakken (bv. zone 30 uitbreiden). De idee zou zijn om 
eerst te kijken wat er op korte termijn kan gebeuren en nog even te wachten met 
voorstellen die spelen op langere termijn. De ouderraad kan de voorstellen wel steunen, 
maar waarschijnlijk zijn er betere platformen (WD3012 bijvoorbeeld) om verder te 
werken met de voorstellen op lange termijn  

- Ouders en leerkrachten zouden misschien iets mondiger moeten zijn en de mensen 
aanspreken die verkeerd geparkeerd staan. Op een beleefde manier natuurlijk ☺.  

- Andere ideeën: misschien kan de straat versierd worden door tekeningen/vlaggetjes 
gemaakt door de kinderen? Dit zou er nog eens op wijzen dat er een school is? 

 
3. Welke activiteiten en thema’s kwamen er naar voor via de post-its, opgedeeld in ‘gezellige 

activiteiten’, ‘activiteiten die geld opbrengen’ en ‘thema’s die we aan bod willen zien komen binnen 
de ouderraad’? Bepalen van de activiteiten voor het komende jaar. 
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Activiteiten om ouders, kinderen en het dorp bij elkaar te brengen:  

1. Picknick in de pastorijtuin – voor het voorjaar 

2. Infoavond – al naar het kijken 

3. Babbelcafé met ondertussen film, gezelschapsspelen, tekenatelier voor kinderen  

4. Gezelschapsspelavond  

5. Kaas en wijn met film voor kinderen  

6. Sportnamiddag  

7. Kerstmarkt – er is de kersthappening van de school 

8. Zangnamiddag met concertje  

9. Samen koken (+allochtonen?)  

10. Cantus  

11. Halloweentocht/fakkeltocht  

12. Plantenmarkt 

 

Activiteiten om geld in te zamelen:  

1. 2de hands speelgoedbeurs/garageverkoop:  

2. Bv. kinderen brengen 1 of meerdere stukken speelgoed mee en krijgen hiervoor een keuzejeton. 
Deze kunnen ze inwisselen voor een ander stuk speelgoed.  

3. Boekenbeurs  

4. Eetdag  

5. Brunch  

6. Bordspel voor kinderen en ouders  

7. Kaas en wijn/bier avond – zware bierenavond  

8. Quiz  

9. Musical  

10. Afvalopruimactie  

11. Wafelverkoop – cake verkoop – wordt gedaan 

12. Wijnproeverij – 5 euro inkom + % op bestelling + babbelcafé aanbieden.   

13. Filmavond  

14. Car-wash – maar praktisch? 

15. Knutselkerstmarkt  

 
Wie wil welke activiteit trekken? 

 
- Wafelverkoop gaat zowiezo door (inclusief paaseieren) 
- Dit punt wordt verzet naar de volgende vergadering. De lijst van voostellen zal dan ook in de 

uitnodiging gezet worden zodat dit efficiënt kan besproken worden.  
- Er is dit jaar enkel een kinderfuif. Het is mogelijk een idee om iets (bijvoorbeeld een 

spelletjesavond?) tegelijk met de kinderfuif te organiseren?  
 

Forum ouders –school 
1. Het gimme platform: loopt het goed? Liesje zou uitzoeken wat we meer kunnen doen met dit 

platform. 
Er zijn nog een aantal open vragen: Hoeveel mensen gaan posten via ouderraad + willen we naar alle 
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ouders berichten sturen. De idee zou zijn om zowel een intern als een extern kanaal voor de 
ouderraad op te zetten.  Liesje neem dit verder op met Dieter.  
Over Gimme in het algemeen 
- Graag open opmerkingen toelaten in sommige gevallen 
- Graag ook rekening houden dat niet iedereen elke dag kijkt.  

2. Hoe verlopen de verbouwingen?  
Alles loopt op schema.  

3. Schoolnieuws. 
- Op de ouderraad komt een vast team van leerkrachten. Anneleen en Gudrun van kleuters. Voor 

de lagere school wordt dit nog beslist. Dit zorgt dat de informatie eenvoudiger moet lopen. 
- Het verkeer lijkt zich wat te normaliseren.  

- De kinderen spelen goed. 5e en 6e heeft de houtschors verspreid 
- Er komen nog extra WC’s bij in de huidige container (er is een boiler – als die weg is: dan 2 

extra wc’s + meer afscheiding voor de plasbakken)+ buitenwc wordt nagekeken.   
 

Activiteiten en werkgroepen 
1. Werkgroep schoolfeest: eerste samenkomst op 7 december om 14u. Er worden extra 

werkgroepleden gezocht (volgend jaar vertrekken er 3 mensen). Wie interesse heeft mag mail naar 
Martine en Christine sturen. Liesje en Katrien doen al mee.  

2. Hulp van de ouderraad bij de komst van de Sint naar onze school 
De ouderraad zorgt voor mandarijnen en speculaas en strooigoed. Marleen gaat hier voor zorgen. 
En ze vraagt Kristel om mee te doen. 

3. Infoavond voor de ouders: EHBO of ander thema? 
Katrien checkt bij Johanna.  

4. Kalender bijeenkomsten ouderraad. 
 
 
 
Volgende vergaderingen ouderraad – OPGELET aangepast! 

maandag 20 oktober 
maandag 1 december – die gaat over de activiteiten gaan 
maandag 9 februari 
dinsdag 31 maart 
dinsdag 5 mei 
maandag 15 juni 
feest: laatste vrijdag van juni: 26/6 

 
 Varia 
We gaan altijd vergadering in Wijkbureau. Christine en Rob hebben sleutel.  
 
ACTIES 
WAT WIE OK/NIET OK 
Uitzoeken hoe ouderraad Gimme 
als platform kan gebruiken 

Liesje Ok! Liesje neemt dit verder op 
met Dieter 

Speeltijden Savio – is er nood aan 
extra speelgoed? 

Schoolteam Savio Ok – nog verder op te werken 

Bespreken voorstellen activiteiten Ouderraad Naar volgende vergadering 
Informatie ivm verkeersveiligheid 
en parkeermogelijkheden 

Liselotte, Johanna en Maarten – 
afstemming met Willy 

Ok! 

Link VCOV infoavonden 
doorsturen met verslag 

Els/Leen Ok! 

Nagaan andere opties EHBO 
infoavond 

Niet bepaald/Johanna voor 1 
optie 

Zie bijlage 

Dag van de Leerkracht Katrien en Johanna Ok! 
Foto’s dag van de leerkracht op 
Gimme 

Katrien via Annelies  



5 
 

Speelborden Katrien bezorgt voorbeelden aan 
het schoolteam 
Anneleen zorgt voor afspraak 
met schoolteam 
Christine hoort naar de 
mogelijkheden bij Annemie 

 

Dossier CERA Martine stuurt mail uit naar aantal 
ouders (zie verslag) om 1 keer 
samen te zitten 

 

Uitdelen flyers – 6/11 Martine coördineert.   
 

 

 
 

Volgende bijeenkomst van de ouderraad: 

1 december 2014 
Wijkbureau  

met als voorzitter: ? 
en verslaggever:Christine 


