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Verslag vergadering ouderraad 28 september2020 
  

 

  

1. Welkom 
• Welkom aan nieuwe leden! 

Grootse opkomst nieuwe leden, waarvoor dank! 
   

• Bedankt aan oud-leden voor jarenlange inzet voor ouderraad en school! 
Piet, Muriel, Goedele, Zoé en Karolien, een welgemeende dikke dankjewel voor jullie inzet al die 
jaren.   
  

• Bedankt voor acties in de eerste weken van het schooljaar (kleuters K3 naar klas brengen, 
plastificeren van boekjes, introductie ouderraad) Ondertussen werd er opnieuw plasticfolie 
geleverd en nodigen we nog helpers uit om nog boekjes te plastificeren (kan op school of thuis).  
  

2. Woordje door Carine 
• Schoolraad (= adviesorgaan en was vroeger de participatieraad) 

- Komt max. 3 keer per jaar samen (data afh v. voor ouderraad)  
- Samenstelling: 3 geledingen met elk 2 afgevaardigden (2 leden vanuit de lokale 

gemeenschap, 2 vanuit de ouders en 2 vanuit het lerarenkorps) 
• Goedele Vanhessche zal opgevolgd worden door Maarten Burssens (vanuit de 

oudergeleding) 
• Leerlingenaantal en impact hiervan op lestijdenpakket 

Aantal leelingen: 
- KS 146  (idem als september 2019) 
- LS 244 (12 leerlingen meer dan in sept. 2019) 

Datum:     28/10/2020 Aanwezig:  Veronschuldigd:   Aanwezig:  Veronschuldigd:  

Carine  X   Valerie x  

Karolien  X   Kristof X  

Stefanie  X   Annick X  

Griet  X   Jeroen  x  

Shirley  X   Steven X  

Katrien Hellings  X   Helena X  

Christophe  X   Sigrid X  

Tine  x   Petra X  

Maarten    x Jef X  

Katrien Cosaert  x   Benedicte x  

Ilse    X Sofie x  

Winnie  X   Elien x  
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Aantal lesuren beschikbaar nu, wordt berekend op basis van aantal leerlingen op 1 februari 2020; 
waardoor minder uren, hoewel meer leerlingen.  
We hebben genoeid in uren beleidsmedewerking om onze huidige zorgwerking te kunnen 
behouden.  De zorgleerkrachten (zowel in de KS als LS)  hebben een takenpakket op de 3 niveaus 
(kindgericht (co-teaching, differentiatie, op klasniveau (coachen van de klasleerkrachten), op 
schoolniveau (beleidsmedewerkende functie, aanvangsbegeleiders, anderstalige nieuwkomers 
een taalbad geven, overleg met therapeuten, ondersteuners vanuit het ONWOB). 
 
De uren die meester Bart had als beleidsmedewerker en ondersteuner voor STEM werden 
verdeeld onder alle zorgleraren, meester Arnout, meester Willem en ICT-er Thomas. 
 

• Wijzigingen schoolreglement o.w.v. Corona 

- Kinderen krijgen een vaste plaats met de gezinsbubbel of aan tafel met de klasbubbel. 
- Zij verlaten hun plaats niet en worden aan tafel bediend. 
- Warme maaltijden kennen een prijsstijging om de werkuren van de logistiek 

medewerkers op te vangen. We hebben voor 105 kinderen onder de middag 5 helpers 
nodig. (eten verdelen, afruimen, afwas, eetzaal poetsen, kinderen naar de speelplaatsen 
begeleiden, …). We schakelen geen kinderen meer in om te helpen. 

- Opvang: tussen 8u-8u15 nu ook betalend (geen prijsstijging wel een indexering) 
• Ferm werkt al jaren verlieslatend; school past tekort jaarlijks bij. 
• Alternatief opvang stad Leuven : wachtlijst 

• Minder ruime opvang uren als Ferm 
• Ferm werkt steeds met dezelfde mensen die enkel voor onze school 

werken en niet kunnen ingeschaleld worden elders. Dit is een 
meerwaarde voor onze kinderen. 

• Geen schoolvakanties/vrije dagen (groot aantal ouders maakt hier 
gebruikt van) 

• Tarieven verschillen niet zo heel veel van andere opvangmogelijkheden, 
…   

• Evaluatie digitaal verwelkomingsmoment, info-avonden, oudercontacten eind juni,… 

- Verwelkomingsmoment:  
Dit jaar enkel op school/in de klas voor ouders die de school nog niet kenden  

• Positief ervaren, kindjes gerustgesteld voor 1e schooldag. 
• We nodigen de kleuters, die zullen instappen na de herfstvakantie en na de 

kerstvakantie, op dinsdag 27 oktober 2020 uit in hun klasje (vergezeld van 1 
ouder). 

• Op 9 februari 2021 nodigen we de instappertjes  (vergezeld van 1 ouder) uit die 
na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na ons H. Hemelvaart zullen 
instappen. 

• Deze verwelkomsmomenten vervangen de openklasdagen en info-avonden voor 
deze oduers. 

- Verwelkomingsfilmpjes: 
• Positief! Kinderen vonden dit heel leuk. Kan behouden blijven i.p.v. een 

verwelkomsmoment voor de hele school (eind aug.) 
• Ook voor kinderen die nog op vakantie zijn. 
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- Spreiden van de Info-avonden: 

• Grotere opkomst dan andere jaren 
• Meer gespreid, meer interactiviteit 
• Handig dat de presentaties werden doorgestuurd 
• Enkele ouders moesten nog wel een keuze maken maar dat zal altijd zo zijn. 

 
- Oudercontacten online eind juni 2020 

• Tijdsgewijs positief ervaren; geen uitlopen zoals bij live-oudercontacten 
• Video brengt boodschap veel beter over dan telefoon 
• Moeilijke gesprekken werden zowieso live gedaan en zullen altijd zo blijven. 
• Opletten met link, platform mag niet toelaten dat je in ander gesprek terecht 

komt. 
• 2 oudercontacten per schooljaar (welke vorm zal van situatie afhangen) 

• Week van 14 december voor ouders van KS en LS 
• Week van 26 april voor de LS 
• Week van 7 juni voor ouders KS 

- Filmpje ouderraad 
• Knap gemaakt. Positief effect :-)  

- Hulpcheques 
• Werden uitgedeeld tijdens de info-avonden maar niet opgehaald waardoor 

slechts 3 cheques uit de brievenbus gehaald...en we niet goed weten welke 
ouder ons kan helpen met zijn talent. Sinds de GDPR mogen we bij de 
inschrijvingen van kinderen niet meer naar het beroep van ouders vragen. 

• Aandachtspuntje voor volgend schooljaar: enkele klasouders denken eraan om 
ingevulde hulpcheques te verzamelen. 

    
• Prioriteiten op pedagogisch vlak 

- Concretiseren van onze visie op kwaliteitsvol taalonderwijs via acties. 
• 3-jarig traject dat we aangingen met CT&O  

- Visie op breed evalueren uitwerken 
• 2 jarig traject dat we aangaan met Cego (evalueren in 2021 en rapporteren in 

2022) 
• Pedagogische studiedagen en teamvergaderingen worden hieraan toegewijd 
• We plaatsten voorlopig ons vorige rapport in een nieuwe programma maar een 

totaal nieuwe rapport komt er nadat we onze visie op evalueren/ rapporteren 
herzien hebben. 

- Verder verfijnen ZILL leerplan 
• Wij werken sinds sept. 2019 met de nieuwe leerplandoelen. 
• Tot vorig jaar werden tot op de genierieke doelen voor ontwikkeling van taal; dit 

jaar een uitbreiding tot op de generieke doelen voor alle ontwikkelvelden via 
Questi. 
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*Verduidelijking project COVID-19:  
 
Wie zien dit als lerarenteam niet direct als een pedagogisch project maar hebben wel een coronaplan 
van aanpak. 
 
Het coronaplan van aanpak van eind juni werd begin september aangepast en is voor alle ouders te 
vinden op de website www.donboscoheverlee.be 
Ouders vragen naar duidelijkheid i.v.m. ziekte symptomen. 
Onder de knop: Wat als men kind ziek is? En onder voor ouders/ afwezigheden, staan de stappen die 
best gezet worden wanneer je kind ziektesymptomen vertoont. 
We voegden er ook de beslisbomen vanuit het CLB aantoe. 
Eens er een covid besmetting bij ofwel kinderen ofwel personeelsleden zich voordoet, wordt het CLB 
ingeschakeld en zal in samenspraak met het CLB beslist worden welke klasbubbels in quarantaine 
moeten gaan. 
Maar COVID-19 wordt niet projectmatig opgenomen en zeker niet op pedagogisch vlak. 
 
Vorig jaar was een experimenteerjaar wat betreft het afstandsleren en  het gebruik van online-
programma’s (Zoom, Teams, praatbox, …) 
Dit schooljaar zal een kernteam een vorming volgen i.v.m. de mogelijkheden tot het gebruik van Teams.  

• Zal in 3e graag meer en meer gebruikt worden op termijn 
• IEMAND ERVARING? 

• Winnie: gebruiken Teams op het werk, verantwoordelijke aanspreken?  
• Sigrid: presentatie Middelbaar onderwijs en wil ons hierover specifieke 

info in het kader van onderwijs komen geven. 
Info kan doorgestuurd worden naar ouderraad@donboscoheverlee.be 
 

• Voorstelling project ‘Boer en buiten’ voor L4 in 2021-2022 

- Project van de stad: “Samen Onderwijs Maken” SOM 
- Zéér ZILL’ig-project waarbij binnen dit arrangement meerdere ontwikkelvelden van het 

ZILL_leerplan aanbod komen.  
- 8 bezoeken, met de fiets naar daar; taalkundige en wiskundige aspecten eraan 

toevoegen (vb. Berekenen oppervlakte,...)   
- Voor kinderen die nu in 3e leerjaar zitten; reeds starten met project serre en bezoek 

Abdij van het park 
- 25 euro per kind (duur); hiermee worden jonge boeren die de lessen geven uitbetaald 

• Acties door kinderen om geld in te zamelen 
   

• Infrastructurele projecten 

- Kapel (moet tegen de volgende keuring door de brandweer, veilig gemaakt worden) 
• Kan pas wanneer nieuwe turnzaal (zie hieronder) afgerond, want ruimte nodig 
• Volledig brandveilig/mooie plafond vrijmaken 

• Multi-functionele ruimte 
- Turnzaal 

• Volledig afbreken en vernieuwen 
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• Toevoegen van 2 klassen erboven 
 

- Nieuwe luifel vast aan de nieuwe turnzaal 
- 4B en 6A: te klein als 2 klaslokalen; wordt 1 klas 
- Uitbreiding alarmcentrale 
- Afbraak opvanglokalen zodat daar een nieuwe sanitaire blok kan komen voor K1eend 
- Opvanglokalen komen waar nu tijdelijk Kinderrijk 
- Ramen voorgevel ook aan vervanging toe 
- Speelplaatsen 

• KS: bosjes en zandbak al aanpakken? Via MOS-subsidies of Pimp je speelplaats? 
• LS: pas mogelijk na de andere renovaties 

 
• Nieuwe scholengemeenschap 

- Leuvense scholengemeenschap: “Kruispunt” Leuven 
• Tot vorig jaar scholengemeenschap SKBL  
• Nu samen met DB ST Lambertus, Windekind, Gansspoel, de Ark en de Kraal, ook 

onafhankelijke basisscholen. 
• Meer uitdaging voor ons op pedagogisch vlak 

• Binnen scholengemeenschap vergaderen directies maandelijks 
• Keuze 3 codi: 3 algemene directeurs die dit opnemen, elk zijn domein, 

wordt na 1 jaar gevalueerd 
• Positief voor personeelsleden:  

• Opbouwen ancieniteit binnen scholengroep 
• Verbreden netwerk, verbindend school- en klasklimaat; uitwisselingen 

mogelijk 
 

3. Financiën (Christophe D) 
• Input Christophe 

• Kas: 1362 euro (laatste stortingen vnl door Trooper) 
• Wie van de ouders zet de Trooperwerking nog eens in de picture en bezorgd dit 

aan Carine voor in de nieuwsbrief? 
  
 

4.  Mandaten 
• Afgevaardigde ouderraad in schoolraad: kandidatuur Maarten Burssens 

• Werd goedgekeurd tijdens deze ouderraad, dd28Sep2020 

• Afgevaardigden schoolraad: Tine en Maarten 

• Voorzitter: nog geen kandidatuur ontvangen 

stuur kandidatuur binnen termijn 2 weken naar ouderraad@donboscoheverlee.be  
•  Behouden madaten:  

• Penningmeester: Christophe 

• Secretaris: Valerie 

   
5. Werkgroepen 
• Vraag naar deelname van ouders aan WG Mobi school 
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- Heel actief voorbije jaren: ronde van Don Bosco 
- Groep vanuit de school: leerkrachten mobiliteit 

• Katrien/Hans/Arnout/Trees 
- Ouders: 

• Jarenlang getrokken door Goedele 
• Wie wil dit op zich nemen? Tine 

• Pimp je speelplaats 
- Tine 
- Christophe 
- Geertrui Peree (diploma tuinarchitect)  

 
• 2 Extra activiteiten ouderraad?  

- Meestal einde jaar en voorjaar 
- In plaats van filmavond/kinderfuif/... een inzamelactie 
- Voorstellen? :  

• Fotoshoot per gezin 
• Bloembollenverkoop (november? kort bij past-a-porter) 
• Moederdagontbijt 

• Pannenkoeken of wafeltjesverkoop 
• Zelfgemaakte wenskaarten 

 
  

6. Voorbije activiteiten 
• Filmavond en lichtjeswandeling 

- Niet dit jaar; om bubbels niet te mengen  
  

  
7. Geplande activiteiten schooljaar 2020-2021 
• Schoolfeest: 30 mei 2021 

  
  

• Ronde van Don Bosco: 5 mei 2021 
• Voorleesweek “op afstand” 23-27 november 2020 

- Ouders/grootouders filmen wanneer ze voorlezen en sturen dit door naar de 
klasleerkrachten. 

•  Inzamelen batterijen 
- Wedstrijd aan gekoppeld om aan te moedigen. Is reeds een succes! 
- Uitstappen en multimedia voor de klas te winnen 

• Lichtjeswandeling 
- Alternatief?  
• Klusdag: zaterdag 21 november olv meester Arnout 

 

• Acties ter financiële ondersteuning van de school 
o Past-a-porter: 16 oktober 
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• Hulp gevraagd vanuit ouderraad voor online inschrijvingsformulier (werd door 
Karolien en Katrien H. opgenomen) en bedeling (aangevuld zie werkgroepenlijst) 

• Online bestellen, koelwagen beschikbaar, dus enkel in de namiddag enkele ouders om 
alles te sorteren volgens het afhaalmoment en overhandigen van de bestellingen aan 
de ouders/grootouders/ vrienden die bestelden. 
    

o Rommelmarkt samen met de herfstmarkt ? (Idee van leerlingenraad) 

• Komt niet echt overeen met de COVID-19 maatregelen op school, beter niet dit jaar?  
    
o Restaurantdag op zaterdag 20 maart 2021 

• Concept afhankelijk van situatie (openluchtrestaurant?) 
  
o Pannenkoeken, wafeltjesverkoop of pizzaverkoop in januari 2021? 

     
o Trooper-account: behouden? Heractivering?  

• Promotiemateriaal beschikbaar: mag uitgedeeld worden om aandacht weer te vestigen 

• Mooie opbrengst (april 171 euro, juni 168 euro) 
• Info meegeven in nieuwsbrief/website school (wie voelt zich geroepen om info hierover 

door te geven aan Carine?) 

    
8. Varia 
• Veiligheid voor zwakke weggebruikers aan de schoolpoort op einde van schooldag (15u30 - 12u op 

woe) 
- Verbetering nu L3 en L4 ook op speelplaats afgehaald worden, maar blijft druk en 

gevaarlijk door de automobilisten 
- Stadswachters worden elk jaar gevraagd, maar situatie is niet kritiek genoeg aan onze 

schoolpoort. 
- Zwaar verkeer weren uit de schoolbuurt? Maar stad lijkt ook hier niets meer aan te 

doen. Jammer genoeg gevaar vaak niet zozeer het passerend verkeer maar ouders.  
- Uitbreiden overdekte fietsenparking? Wordt stukje uitgebreid, maar ook niet ten koste 

van speelruimte. Onmogelijk voor iedereen die met de fiets komt. Dit worden er steeds 
meer en meer. Wat uiteraard positief is! Fietsenrekken aan de overkant worden niet 
gebruikt. 

- Strapdag dit jaar niet meegedaan (3e vrijdag van September) maar wordt momenteel 
voorbereid door de WG MOBI. 
° Mobiliteitsactie (Fluo is top) zal gepland worden eind oktober. 

- Aangeven van de schoolomgeving in WAZE?  
- Wie wil onze school vertegenwoordigen tijdens het scholenoverleg (om de 

verkeerssituatie aan scholen te verbeteren) met de stad? De voorbije jaren namen 
Goedele Vanhessche/Maarten Burssens dat op zich.  

- Mezzanine voor K2KIK is in bestelling in een afdeling houtbewerking van Don Bosco 
halle en zal met vertraging (o.w.v. de lockdown) dit schooljaar geleverd worden. 
 

• Vraag vanuit de leerlingenraad of Sint dit jaar extra blokken voor op speelplaats kan brengen?  
- 800 - 900 euro per stuk 
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- Kan dit via bijdrage ouderraad? 
  

• Rondvraag ouderraad 
- Er werd opgemerkt dat sommige ouders i.p.v. via mail enkel de kleuterjuf te 

beantwoorden, dit naar de hele groep doen (reply to all) ! 
- Mail naar grote groepen (vb. nieuwsbrief) komt bij een aantal adressen niet toe en bij 

sommigen in ongewenste mailbox. 
• Werd reeds meermaals opgenomen met ICT-er 

- Reglement ouderraad 
• Werd gefinaliseerd door Goedele, Christophe leest na, zo kunnen we dit 

volgende keer ondertekenen 
- Ziektebriefjes LS: max 4 voor een heel schooljaar 

• Is wettelijk bepaald en niet aan school gebonden 

• Bij quarantaine: geen ziektebriefje nodig 
• Beslissingsboom zal toegevoegd worden aan de nieuwsbrief en website. 

   
9. Eerstvolgende vergaderingen 
• Ouderraad: dinsdag 27 oktober 2002 

    
• Schoolraad: ifv data vergaderingen ouderraad 

 

Met dank aan verslaggever Valerie! 
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