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Verslag vergadering ouderraad September 2019 
 
Datum:  16 september 2019 
Aanwezig: Carine, Karolien, Stefanie, Shirley, Goedele, Annick, Ilse, Katrien, Diane, Valerie, Griet, 

Karolien, An, Tine, Winnie, Christophe, Elien, Annelies 
Verontschuldigd: Muriel, Piet, Karen, Sarah 

 

Samenstelling ouderraad 

❖ Ledenlijst moet aangepast worden: 
Karolien heeft template Tom en deze zal worden uitgestuurd zodat (nieuwe) leden ontbrekende info kunnen 
aanvullen. 

 
❖ Taken binnen ouderraad in te vullen na afscheid enkele vaste leden (kinderen 6e leerjaar):  

▪ Voorzitter: Karolien Goffin 
▪ Ondervoorzitter: keuze om deze taak niet in te vullen, maar eventueel indien nodig datum ouderraad 

nog te wijzigen indien dit niet past voor Karolien. 
▪ Penningmeester: Christophe Debrun 
▪ Secretaris: Valerie Pintens 
 

Mededelingen Schoolraad: (Tine - Carine) 

❖ Aantal leerlingen gestart op 2 september:  
➢ Kleuters: 146  

• 10 minder dan vorig jaar, instappertjes stappen nog in lopende schooljaar. 
➢ Leerlingen: 232  

• 16 minder; reden tweeërlei: enerzijds enkele anderstaligen naar thuisland verhuisd, anderzijds 
een klein 5e leerjaar dat is overgegaan naar het 6e leerjaar.  

Zal invloed hebben op lessenpakket volgend schooljaar (extra lestijden werden dit jaar in zorgleraren 
geinvesteerd).  

 
❖ 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen 

➢ 2 zorgjuffen KS 
➢ 3 zorgcooachen 

• KS + 1e leerjaar 

• 2e en 3e leerjaar 

• 4e, 5e en 6e leerjaar 
➢ 2 leerkrachten lichaamlijke opvoeding 
➢ 1 muzische leerkracht 
➢ 1 multi-media/ikkanleraar 
➢ ICT- coordinator 
➢ Vanaf 1/10 deeltijdse leerkracht vanuit leerarenplatform 

85% vervangingen/interim (wegens ziekte), overige mag opgevuld worden met pedagogische taken.  
 
❖ Prioriteiten dit schooljaar:  

➢ ZILL: vanaf dit schooljaar werken we met het nieuwe leerplan ZILL(zin in leren/leven) 
▪ Na 2 jaren voorbereiding nu implementeren.  

 Focus ligt dit jaar op de ontwikkeling van taalonderwijs binnen ZIL tot generieke 
doelen. Keuze nieuwe taalmethodes (2e, 4e en 6e keuze “Taalkanjers”, 3e en 5e combinatie 
van methodes) 

 Implementatie online agenda-module (overzicht of alle doelen aanbod zijn gekomen) 
Studiedagen over ZILL en agendamodule 

 
➢ Andere belangrijke items worden verder gezet dit schooljaar:  

▪ Gezondheid: Bewegingstussendoortjes 
▪ KIVA  

 
❖ Nieuwe website en nieuwsbrief: live oktober/november 
 
❖ Kinderrijk 

➢ Twee leefgroepen peuters zullen vroegere IKKAN-klas innemen vanaf volgende week. 
Wegens verbouwingen Kinderrijk waren zij op zoek naar locatie voor 1.5 jaar. Beschikbare lokalen Mater 

 Dei werden op laatste moment afgezegd. 
De IKKAN klas werd ter beschikking gesteld, vermits ouders deze kunnen bereiken zonder door de 

 schoolgangen te moeten. Peuters zullen niet op de speelplaats spelen. Onze schoolgaande kinderen  
              zullen geen hinder ondervinden van deze peuters. 
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Bijkomende praktische afspraken nog te bespreken (o.a. gebruik keuken,...) 
 

➢ Hierdoor ook enkele andere aanpassingen doorgevoerd deze vakantie:  
 
▪ Juf Hilde (Zoemers) en Juf Ellen (Visjes) dit jaar co-teaching in de opvang/boterhammenzaal 

kleuters 
▪ Zoemklas = opvang/boterhammenzaal K2 en K3 
▪ Visjesklas = IKKAN-klas 

 
 

Financieel verslag Ouderraad (Christophe) 

❖ In kas: 3106 euro (+ cash)  -->  2500 euro ter beschikking voor:   
▪ lesbankjes en stoelen in extra zorglokalen (Deugnietjesklas en Vlinderklas) 
▪ overige budget materiaal turnzaal 

 
 

Afgelopen activiteiten (Karolien) 

❖ Open klasdag (30/8)  
➢ Enkel positieve reacties. Kinderen blij en gerust gesteld dat ze hun klas/klasgenootjes/juf/meester al 

eens hadden gezien. Dit zorgde voor minder schoolstress maandagochtend.  
➢ Ook de start in klas zelf in plaats van op de speelplaats op maandagochtend, zorgde voor een vlottere 

start. 
❖ Info- avond 5 september (KS) en 10 septemer (LS)  

➢ Opmerkingen zie puntje “Varia”, “wijzigingen Stekelbees” 
 

 

Komende activiteiten Ouderraad (Karolien) 

❖ Dit jaar en volgend jaar geen kinderfuif mogelijk (Kinderrijk). Alternatief?  
➢ Quiz voor ouders/oud-ouders: respons voor opmaak Quiz was heel miniem 

➢ Film-avond met popcorn en dans/praatcafé voor de ouders?  

• Films per leeftijd (makkelijk in de klassen met de digi-borden) 

• Werkgroep uitnodiging wordt uitgestuurd door Karolien  

• Datum nog te bepalen (ergens in februari) 
 

❖ Vrijdag 29 november 2019: Lichtjeswandeling 
➢ Vraag om dit jaar “organisatie – hulp” om te wisselen 

• Organisatie dit jaar door ouderraad en hulp van leerkrachten 

• Draaiboek is beschikbaar.  

• Muriel wil de trekker zijn van deze werkgroep 

• Werkgroep uitnodiging wordt uitgestuurd door Karolien 
➢ Geen koppeling met rode-neuzedag dit jaar 

• Onduidelijkheid op de website hoe project in te dienen, vorig jaar ook project ingediend maar 
werd niet terugbetaald. 

• Enkel verkopen rode neuzen; kan je ook elders kopen; hoeft de school ook niet te organiseren 

• Steunen andere goed doelen (adoptie-kindje school, warmste week)  
 

❖ Kerstmarkt/Drink?  
➢ Oudercontact dit jaar op 2 data (was in juni ook zo en oudercontact verloopt dan vlotter, minder 

wachten en minder druk)   

• KS dinsdag 17 december 2019 

• LS donderdag 19 december 2019  
➢ Voorkeur om enkel “Kerst-drink” op 19 december 2019.  

• Geen Kerst-marktje; vorig jaar waren enkele kinderen teleurgesteld dat ze eigen werkje niet 
konden kopen. Kinderen geld meegeven gaat doel voorbij.  

 
❖ Restaurantdag zaterdag 14 maart 2020 

• Ouderraad zorgt voor desserts 
 

❖ Bijkomende geld-activiteit: keuze Pizza-à-porter  

• Positieve reacties en mooie opbrengst vorig jaar 

• Datum nog te bepalen 
 

❖ Info-avond rond ZILL 

• Zal pas einde dit schooljaar meer concreet gemaakt worden 
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❖ Tevredenheidsenquête  

• Pas te herhalen over 3 jaar 
 

 

Projecten 

❖ MOBI  
➢ Strapdag 20 September 2019 
➢ Ronde van Don Bosco voor KS: 6 mei 2020 
➢ Actiepakketten “verkeersouders.be” gratis aangevraagd door Karolien, bekijken of deze bruikbaar 

materiaal zijn.  

• zone 30 

• parkeerdruk 

• fietscontrole 
 

❖ Pimp je speelplaats 
➢ Afdak LS zal niet worden hersteld. Voorkeur later bijkomend afdak (KS)  
➢ Volgend schooljaar herstel zijgevel (zwarte leien)  

• Dossier wordt ingediend zodra offertes binnen zijn 

• Uitvoering tijdens paasvakantie of zomervakantie 
➢ Nadien kan speelplaats KS en LS aangepakt worden (bamboe/zandbak/speelplaats LS) 
➢ Werkgroep nodig!  

• Uitwerken wat kan waar en hoe?  

• Mogelijkheid subsidies?  

• Idee om extra geld in te zamelen door werkgroep op Werchter?  

  

Varia  

❖ Stekelbees 
➢ Wijzigingen vanuit Stekelbees hadden beter gecommuniceerd moeten worden, nu zorgde dit voor ophef 

tijdens info-avond in sommige klassen. 

• Lijsten uitschrijfsysteem als tussenoplossing naar scan-systeem 
➢ Alfabetisch op achternaam per graad, dus even zoeken voor opvoeders, minder tijd 

om zich met kinderen bezig te houden => dit zal vlotter verlopen als de ouders en 
opvoeders weten waar op de lijsten de kinderen staan 

➢ Studie niet meer verplicht 

• Indien je wenst als ouder dat je kind verplicht naar opvang gaat kan dit via mail naar Stekelbees 
aangegeven worden.  

➢ Studie van 16u – 17u; wanneer klaar mag je studie verlaten 

• Bezorgdheid ouders dat de studie chaotisch zou verlopen wordt volledig weerlegd door Carine.  

• De overgrote meerderheid van kinderen gaat zelf naar de studie (tussen de 80 en 90) en blijven 
daar minstens 20 minuten werken. Het is er helemaal geen komen en gaan. Indien dit toch zou 
gebeuren, grijpen de opvoeders in. Opvoeders melden dat er ook heel wat ouders en kinderen 
heel tevreden zijn, maar die feedback hoort men niet zo goed. 

Carine bespreekt de bemerkingen van ouders met Stekelbeesverantwoordelijke op 17/09.  
Voorstel her-evaluatie volgende ouderraad (12 november 2019). 

 
❖ VCOV (Overkoepelende vereniging ouderraden): ruim sprekersaanbod 

➢ Mogelijkheid spreker te laten komen over ruim aanbod onderwerpen: beslist dit niet te organiseren 

• Opkomst meestal miniem 

• Ruim aanbod in Leuven (huis van het kind, CM,... 
 

❖ TROOPER 
Volg deze link vooraleer je je volgende online aankopen uitvoert:  

https://www.trooper.be/donboscoheverlee  
Karolien heeft promo-materiaal thuis gekregen, eventueel affiche ophangen in de school. Om dit niet 
enkel tot de ouderraad te beperken?  

 
❖ Voorstel klasouder per leerjaar?  

➢ Aangehaald door enkele leerkrachten naar aanleiding van kadootjes op het einde van het schooljaar 
(chocola, bloemen,...) 

• Goede communicatie op school tussen leerkrachten en ouders, indien nodig. Misschien 
moeilijker als dit via andere ouder moet?  

• Voor kadootjes, moeilijk om dan niet verplichtend over te komen 
Wordt beslist geen klasouders aan te duiden. Wel op einde schooljaar eventeel info meegeven 
mogelijkheid samenleggen voor een kado voor juf/meester.  
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❖ Nieuwe website 

➢ Hierbij moet ook het item van de Ouderraad een opfrisbeurt krijgen  

• tekst inhoud/ouderraadwerking: moet opgesteld worden en op korte termijn  
bezorgd worden aan meester Bart 

• leden voorstellen met foto zodat meer zichtbaar 
➢ eventueel ook T-shirts leden ouderraad, zodat meer zichtbaar tijdens activiteiten?  

  
❖ Naschoolse activiteiten 

➢ Extra activiteit: Italiaans 

• Op woensdag namiddag 13u00 – 15u00, voor alle leeftijden 

• September – half juni 

• 50 euro per schooljaar 

• Indien grote interesse mogelijkeid twee leeftijdsgroepen 
 
❖ Nieuwe boeken: plastificeren ipv kaften?  

➢ Boekjes eerste leerjaar 
➢ Tijdens ouderraad januari de reeds teruggekomen boekjes plastificeren voor volgend schooljaar.  

Juf Carine koopt plastificeerpapier. 
➢ Niet nodig voor andere leerjaren wegens beperkt aantal te kaften boeken 

 
❖ Klusdag?  

➢ Voorlopig niet op agenda, wordt aangegeven indien nodig. 
 
 

Komende Ouderraad vergaderingen 20 19 - 2020  

❖ Dinsdag 12 november 2019 

❖ Woensdag 22 januari 2020 

❖ Donderdag 2 april 2020  
❖ Ouderraad BBQ juni te bepalen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- Verba volant, Scripta manent - 

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

