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Verslag vergadering ouderraad 21 Sep 2021 
  

Datum: 21/09/2021 Aanwezig:  Verontschuldigd:   Aanwezig:  Verontschuldigd:  

Carine X  Elien  X 

Stefanie X  Annick  X 

Maarten X  Annelies/Jeroen X  

Katrien C.   Katrien H. X  

Shirley  X Steven X  

Ilse  X Helena X  

Griet  X Sigrid X  

Valerie X  Petra X  

Kristof/Karen X  Jef / Heidi  X 

Tine X  Benedicte  X 

Winnie X  Sofie  X 

Christophe X  Anjulie De Wit X  

 
 Gast: juf Ellen  
 

1. Welkom (ook aan nieuwe leden!) + nieuwe data ouderraden  
 

● Nieuwe data volgende ouderraden: 
○ maandag 08 november 2021 
○ woensdag 12 januari 2022 
○ donderdag 24 maart 2022 
○ dinsdag 24 mei 2022 

 
 

2. Woordje directeur (Carine) 
● Vorige jaren volgde ouderraad op schoolraad, dit jaar omgekeerd.  

○ ouderraad afgevaardigden nemen info vanuit de ouderraad mee naar de schoolraad en 
plannen zelf de vergaderingen (minstens 3/jaar) 

● Aantal leerlingen op 1 september 
○ kleuters: 145 (- 1 tov vorig jaar) 
○ lagere school: 237 (-7 tov vorig jaar) 
○ redenen 8-tal minder kinderen:  

■ groot 6e leerjaar heeft school verlaten 
■ klein 1e leerjaar (2 groepjes van 20) 
■ # doorverwezen naar buitengewoon onderwijs 
■ # verhuisd 
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○ Aantal lln op 1 september en 1 februari bepaalt lessenpakket volgend schooljaar. Voor 
dit schooljaar: 

■ 8 KS en 12 LS 
■ 3 zorgcoordinatoren:   

● juf Shirley KS + 1e 
● juf Stephanie 2e + 3e 
● juf Elisa  4e 5e en 6e   

■ STEM-uren: meester Arnout 
■ LO leerkrachten:  

● juf Katrien  
● meester Arnout 
● meester Jordy 

■ MUVO: juf Trees 
■ Flexi zorgjuffen:  

● juf Lilian K2 
● juf Trees K3 
● juf Paulien K1 en K3 
● juf Jintsy K3  

■ Taalcoach juf Jintsy 
● taalscreening en taalintegratie project KOALA: screening einde 3e KS 
● opnemen bijspronguren (taalachterstand tgv lockdown) 

■ juf Klara: taalondersteuning 4/5/6 
● anderstalige nieuwkomers : 6 

○ moeten rechtstreeks uit het buitenland komen 
○ minder dan 9 maanden Nederlandstalige onderwijs gevolgd 

hebben 
○ als scholengemeenschap moet je minstens 12 lln hebben om 

ondersteuning te krijgen, met SG momenteel slechts 11 lln 
● kan dat dit nog moet teruggeschroefd worden. 

 
 

3. Rol mediacoach (juf Ellen)  
○ Meer uren gekregen voor ICT, project vlaamse regering. Vroeger meester Thomas, maar 

in 4 scholen bij ons 1,5 dagen en voornamelijk technische ondersteuning.  
○ Thomas wordt op technisch niveau opgevolgd door Stijn Paemelaere en juf Ellen neemt 

12/24 uren over als mediacoach (pedagogische ondersteuning van ICT) 
 
Juf Ellen licht de vier verschillende luiken van de digisprong even toe: 
 

○ ICT- Middelen: een toekomstgericht ICT-beleid en veilige ICT-infrastructuur  
■ elke school krijgt een extra ICT-budget: deze middelen moeten opgebruikt tegen 

augustus 2023 
■ ter verbetering van de ICT-infrastructuur 
■ aanschaffen ICT toestellen 25 euro/kind 
■ middelen om 3e graad te voorzien van Chromebook (290 euro/kind) 
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● te weinig voor een laptop 
● nadenken wat we juist willen aanschaffen, want nu wel een budget, 

maar als ze verouderen geen budget om te vernieuwen, bijkomend ook 
licenties programma`s , verzekering,.... 

● aankoop geen prioriteit, eerst beleid uitstippelen schoolbeleid 
○ Een sterk en ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid 

■ Mediawijs opleiding `Mediacoach`: kapstokken uit opleiding om beleid uit te 
werken en delen van deze info binnen scholengemeeschap 

■ werkgroep media opgericht 
● leerkrachten uit alle graden en uit de kleuterschool 
● schetsen beginsituatie en noden van lln (via Selfie) 

○ Opleiding tot ICT competente leerkrachten 
■ ondersteuning leerkrachten bij digi-uurtje, in 5 en 6 bij Teams.  

● voordeel: niet enkel technisch, ook pedagogisch 
○ Adviescentrum Digisprong 

■ SELFIE enquête: hoe gaat school  om met ICT (vanuit Europese Commissie) 
● vorig jaar afgenomen bij 4e en 5e 
● bijscholing leerkrachten 
● 20% thuis geen laptop 
● OUDERRAAD: hulp in opstelling bevraging lln  en ouders 

■ zodra ICT- beleidstekst klaar is; vragen input ouders 
■ vooral mediawijs maken op school ipv huiswerk, mediavaardigheden 

geïntegreerd in ZIL. Media is geen doel op zich maar een middel om 
kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 

■ advies naar ouders toe, info-avond mediawijsheid? 
● Maarten kent iemand, 400 euro voor avond op school  
● TIP: tekstballonnen met tips voor ouders 

 
4. Financiële stand van zaken 

○ Momenteel 2951 euro op rekening 
○ Turnleerkrachten jaarlijks budget ongeveer 1000 euro van ouderraad:  

5. Er wordt door meester Arnout een lijstje opgesteld van de meest dringende materialen ( kleine 
materialen  en  2 Zweedse banken ). De factuur wordt betaald door de ouderraad. 

6. Bevraging ouders, leerkrachten en leerlingen bij belangrijke thema`s 
○ bij belangrijke thema's bevragen ouders 

■ niet enkel ouderraad, maar ruime bevraging, zoveel mogelijk ouders bereiken 
■ om ruimer beeld te krijgen 
■ niet beslissen op basis van meerderheid, maar obv voordeel kind 

○ bevraging lanceren in het kort: WERKGROEP?  
■ media, uren, elk apart?   
■ belangrijk bij opstellen vragen:  

● waarom willen we bevragen?  
● wat doen we met de bekomen info?  

○ waaruit vraag wiiziging start-uur school?  
■ vraag #leerkrachten, ouders, opvang,... 
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7. werkgroepen 

○ PARTICIPATIE: hoe kunnen we ouders beter betrekken 
■ aantal meetings, hieruit 2 voorstellen om verder uit te werken:  

● klasouder: aanspreekpunt per klas 
● buddysysteem  (Leukere naam?)voor nieuwe mensen: weg wijzen, 

begeleiden binnen het schoolgebeuren  
○ anderstalige ouders betrekken 
○ vraag nieuwkomers: welke buitenschoolse activiteiten 

mogelijk?, vertalen/duiding eerste brieven 
○ concreet aanspreken, alle gelegenheden op school aangrijpen 
○ nu vooral op schouders juf Carine en juf Katrien 

○ VERKEER:  
■ verkeerssituatie school zo veilig mogelijk houden, blijft moeilijk op 

piekmomenten 
● reeds vele malen besproken, meer dan 10 jaar geprobeerd, blijft geen 

prioriteit voor stad Leuven, er zijn onveiligere situaties. Belangen stad - 
Aike Raes - scholen en crèche lopen niet gelijk 

■ focus van de werkgroep op:  
● ronde van Don Bosco 
● verkeerseducatie 

○ helpende handen ouderraad af en toe bij acties die school op 
touw zet 

● # acties hulp verbeteren infrastructuur fietsers 
○ vb. extra fietsenstalling 

○ VERGROENEN SPEELPLAATS 
■ bosjes speeltuigen veliger gemaakt + speeltunnel (13 000 euro) 
■ `pimpen` speelplaats lagere school pas mogelijk wanneer als nieuwbouw af is 
■ we plannen terug een klusdag op zaterdag 16 oktober o.l.v. meester Arnout . 

○ Komende activiteiten vanuit de school, maar hulp ouderraad zal welkom zijn 
 

■ Schoolfeest met ouders en grootouders zoals voor de covidperiode of een 
kinderschoolfeest zonder ouderrs  zoals vorig jaar. 

■ rommelmarkt + oudercafe: mei of april (schoolfeest zal dan zoals vorig jaar 
kinderfeest blijven, wegens succes) 

■ wandeling/fietstocht/ herfstmarkt: 1e trimester 
 

8. Varia:  
○ Verjaardagen: waarom niet trakteren?  

■ vorig jaar voordelen ingezien 
■ aandacht naar het jarige kind zonder traktatie; iedereen gelijk 
■ jaarthema: jarigen van de maand worden nog eens extra gevierd op einde van 

de maand, krijgen boomhoroscoop, feest met zingen en dansen, foto van de 
maand jarigen 
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■ Info werd meegegeven in nieuwsbrief. Foto jarigen van de maand ook in de 
nieuwsbrief 

○ warme maaltijden 
■ moet alle dagen, kinderen vaste plaats 
■ soep bij boterhammen 3e tem 6e, voorlopig gratis, wanneer meer lln dit willen 

zal er een bijdrage gevraagd worden 
 

9. Mandaten ouderraad :  
○ behouden van de mandaten bevestigd en goedgekeurd tijdens deze ouderraad dd 21 

september 2021 
■ Voorzitter: Winnie 
■ onder-voorzitter: Tine  
■ Penningmeester: Christophe 
■ Secretaris: Valerie  
■ Afgevaardigde ouderraad in schoolraad:  

● Maarten  
● Tine  

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

