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Verslag vergadering ouderraad Januari 2020 
 
Datum:  22 januari 2020 
Aanwezig: Griet, Hilde, Bart, Valerie, Tine, Katrien, Ilse, Winnie, Katrien H.  
Verontschuldigd: Karolien, Shirley, Stefanie, Maarten, Goedele, Christophe, Annelies, Karen, Piet, Muriel   

 

Samenstelling ouderraad 
❖ Tijdelijke afwezigheid Juf Carine (medische zorg ouders) 
❖ Juf Hilde en meester Bart vandaag aanwezig als vervangers juf Shirley en juf Stefanie die 

verontschuldigd waren 
❖ Taken binnen ouderraad:  

➢ Griet neemt tijdelijk taken voorzitter over van Karolien.  
➢ Karolien neemt taken opnieuw over vanaf volgende vergadering.   

 
 

Financieel verslag Ouderraad (update doorgestuurd door Christophe) 

❖ In kas:  
 
 

Afgelopen activiteiten (Griet) 

❖ Vrijdag 29 november 2019: Lichtjeswandeling 
➢ Opbrengst 1399 euro (aankoop Sinterklaasgeschenken) 
➢ Evaluatie door werkgroep (leerkrachten): eens een jaartje geen lichtjeswandeling organiseren maar een 

herfst met kraampjes en kinderactiviteiten (halloweenact.) ; buiten . 
➢ Evaluatie deelnemers: positief, geen negatieve opmerkingen gehoord. 
➢ Evaluatie kookgroep: soep en spaghettisaus op 2 avonden ipv woensdagavond en vrijdagvoormiddag, 

positief; misschien zelfs beter/makkelijker in te plannen) 
 

❖ Dinsdag 17 en Donderdag 19 december 2019: Oudercontact/Kerstdrink 
➢ Splitsen oudercontact kleuters en lagere school: positief (minder druk) 
➢ Kerstdrink kleuters: bijna niemand aanwezig 

➢ Kerstdrink lagere school: hogere opkomst, maar kan ook nog beter 
▪ Heravalueren, want jammer van werk dat er telkens wordt ingestoken. Beter eind november een 

herfstmarkt organiseren omdat een kerstdrink tijdens een oudercontact teveel ineens is. 
▪ Locatie wijzigen, zodat meer zichtbaar, bijvoorbeeld inkomhal? Werd in het verleden ook 

uitgeprobeerd en was niet beter. Slechts enkele ouders komen langs de voordeur, de meerderheid 
komt langs de opvangpoort en via de speelzaal naar binnen. 

▪ Ouders met kleuters na oudercontact sowieso snel naar huis. 
▪ Het is voor veel ouders heel druk die laatste week voor de kerstvakantie. Gewoon geen nood aan. 

 

❖ Donderdag 19 december 2019: Pizza verkoop 

➢ Opbrengst:        (vorig jaar 227 pizza’s, dit jaar 204 pizza’s) 
▪ Timing met oudercontact positief (snel eten als later thuis na oudercontact); We zouden enkel het 

afhalen van bestelde pizza’s kunnen organiseren tijdens het oudercontact. 
▪ Timing winter zorgt ervoor dat kost koelwagen vermeden kan worden 
▪ Makkelijke activiteit: mooie opbrengst en vraagt relatief weinig tijd/voorbereiding 

 
❖ Suggesties:  

➢ Volgend jaar herfst/kerstmarkt in plaats van lichtjeswandeling?  
▪ aankleden als gezellig familiegebeuren zoals lichtjeswandeling  
▪ werkjes kinderen tentoonstellen?  

➢ Oudercontact in januari 
▪ Neen, veel te laat om pas na kerstvakantie feedback te krijgen. 
 

 

Komende activiteiten (Griet) 

 
❖ Zaterdag 15 februari 2020: Filmavond 

➢ Tine en Elien willen dit op zich nemen (verdere uitwerking tijdens ouderraadvergadering, want 15 
februari wel heel dichtbij)  
▪ Meester Bart brengt leerkrachten op de hoogte van activiteit en flyers worden ergens volgende 

week meegegeven met de leerlingen, + vermelding in de volgende nieuwsbrief 

http://www.donboscoheverlee.be/
mailto:ouderraad@donboscoheverlee.be


Ouderraad Don Bosco Heverlee 

Groenveldstraat 46 
3001 Heverlee 
www.donboscoheverlee.be 
ouderraad@donboscoheverlee.be 

Verslag ouderraad Don Bosco Heverlee   2/4 

▪ 2 tijdstippen: 17u en 18u  
▪ 4 films 

• Keuze op voorhand aanduiden (zodra aantal per film gekend, wordt dit doorgegeven aan 
meester Bart, zodat hij kan uitmaken welke 4 klaslokalen het beste geschikt zijn.  

• Sabam wordt jaarlijks betaald en betaald de ouderraad de helft van o.w.v. activiteiten als 
kinderfuif en filmavond. 

▪ 4 euro per ticket ( = film + popcorn)  

• Werd aangepast van 3 euro naar 4 euro omwille van kosten Sabam per film 
▪ Praatcafe ouders (crf draaiboek kinderfuif)  

• Croque-monsieurs (op voorhand aanduiden bij inschrijving, zodat we aantal perfect kunnen 
inschatten) 

• Pannenkoeken / chips / popcorn (Kan de popcorn tijdens een pauze gegeven worden?) 
▪ Werklijst wordt uitgestuurd door Tine (klaarzetten/bar/afwas/ toezicht film / opruim) 

➢ Keuze uit 4 films films in verschillende klassen: aantal per film wordt bekeken na de inschrijvingen. 
 

❖ Zaterdag 14 maart 2020: Italiaanse avond 
➢ Ouders zorgen voor desserts 
➢ Opmerking: “vergoeding/bonnetje voor dessert” nodig voor wie desserts maakt?  

▪ Neen, je doet dit uit engagement/omdat je dit wil doen (ouders krijgen chocolade mee en de potjes) 
 

 

❖ Zondag 17 mei 2020: schoolfeest (meester Bart) 
➢ BBQ?  

▪ Logistiek moeilijk om dit rond te krijgen. Een BBQ samen met activiteiten is moeilijk haalbaar 
▪ BBQ is ook meer voor ouders, kinderen hebben er weinig aan. Schoolfeest moet feest van en voor 

de kinderen zijn 
➢ Valt samen met CIRKL 

▪ Tine vraagt date volgend jaar reeds op en geeft door aan Carine (maar mei steeds drukke maand, 
moeilijk om samenvallen met “iets” te vermijden.  

➢ Projectweek: van 26/03 t.e.m. 31/03  
▪ Samen spelen/werken 

• VM: kleuters 

• NM: lagere school 
▪ Thema “droom – wens –doe”; start met zotte droom: reuze kussengevecht op woe. 25/03! 

➢ Schoolfeest: 17 mei 2020 
▪ Meer integreren in het schooljaar/opbouwen naar het schoolfeest toe ipv losstaand gebeuren 

• Vanaf paasvakantie verschillende uitdagingen om “activiteiten” te verdienen 

 Promofilmpje maken/flyer/teasers/springkasteel kiezen 
▪ Opening met finale kussengevecht 

• Doe-activiteiten/vertelcaravan/snoephuisje/... 

• Slaapfeestje? Pyjama party disco-springkasteel?  

• Ook Stekelbees erbij betrekken: Organiseren Escape room?  

• Ipv grime dit jaar “droom”kapsels? (Elien en Machteld)  
 

 

Projecten 

❖ MOBI  
➢ Ronde van Don Bosco (Goedele): 6 mei 

▪ Blijft leuk voor de kleuters, hoeft niet gewijzigd te worden 
 

❖ Pimp je speelplaats (Tine) 
➢ Timing/tijdlijn van alle werken nodig om beter zicht te krijgen wanneer aanvragen subsidie in te dienen 

▪ Verwijderen bamboe: geen reactie tuinaannemers, kan ook pas wanneer andere werken gedaan, 
anders blijft dit maanden een zand-/modderpoel?  

▪ Herleggen klinkers aan de groene poort (Piet): maar kan ook pas na andere werken? 
▪ Eerste aanvraag: Stad Leuven “Groenplaats” tussenkomst tot max. 8000 euro voor ontwikkeling 

plannen (tuinarchitect)?   
▪ Tine volgt dit verder op met Carine 
 

➢ Voortuin opfleuren met bloemen verschillende seizoenen?  
▪ Dossier AVAVA zaad en bloembollen  
 

➢ Extra groen project (meester Bart): Serre 
▪ Krijgt dak en dakgoot door de leerlingen 
▪ Groentjes kweken 
▪ MOSbudget: 600 euro?  

 
➢ Stuk braakliggend grond ouders Elien dat gebruikt mag worden door de school? 
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▪ Kippen?  
▪ Moestuin?  

 

 

 

Varia 

❖ Huishoudelijk reglement (Goedele) 
➢ Finaal gemaakt door Goedele en nagelezen door Christophe.  
➢ Volgende ouderraad helemaal afronden als Goedele en Christophe aanwezig  

 
 
❖ Item “ouderraad” op website school 

➢ Update info nodig: doorsturen naar meester Bart, hij zal dit op website zetten. 
➢ Verslag ouderraad: enkel beknopt verslag of volledige verslag?  

▪ Mag volledig verslag en als belangrijk punt kan dit nog extra opgenomen worden in de nieuwsbrief 
 

❖ Trooper  
➢ Ongeveer 300 euro, geen extra reclame nodig.  

 
❖ Ouderraad ingeschreven op wachtlijst vrijwilligers op Werchter (classic, boutique, ...)  
 
❖ Polo’s ouderraad  

➢ Uitgedeeld, moeten nog betaald worden. Christophe/Griet geeft dit door? 
 
❖ Soep (overschot/teveel van de warme maaltijden) wordt uitgedeeld aan kinderen die ’s middag 

boterhammen eten 
➢ Mogen kiezen drankje of soep 
➢ Nu gratis. Kan dit volgend jaar betalend zoals drankje?  

▪ Positieve feedback leerlingen 
▪ Moet goedgekeurd worden door schoolraad 

 
❖ Dessert bij warme maaltijd, teveel zoet?  

➢ Standaard prijs sodexo voor soep+maaltijd+dessert 
➢ Menu nagekeken en niet elke dag zoet: 2x koek (waarvan 1x op woensdag) 2x fruit en 1x zuivel 

(yoghurt) 
▪ Geen wijziging nodig 

 
❖ Bibliotheekbezoek 1e leerjaar 

➢ Te klein voor rondleiding wegens verbouwingen, maar werden niet verwittigd door de bib 
➢ Heropening in april: wordt dit opnieuw ingepland?  

  
❖ Schoolfotograaf: 3 April 2020 

➢ Schoolfoto’s door Tom en Piet (veel hogere kwaliteit foto’s kinderfuif in vergelijking met kwaliteit foto’s 
schoolfotograaf) 

➢ Volgend jaar terug begin schooljaar plannen? 
▪ Kinderen hebben dan meer aan klasfoto 
▪ September administratief heel druk, moeilijk te combineren. Volgend schooljaar komt de 

schoolfototgraaf op 23/10 
 

❖ Leesboekjes L1 (2 en 3) werden geplastificeerd tijdens deze ouderraad 
 
 
 

Komende Ouderraad vergaderingen 20 19 - 2020  

❖ Donderdag 2 april 2020  
❖ Ouderraad BBQ juni te bepalen 
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- Verba volant, Scripta manent - 
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