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Verslag vergadering schoolraad van 
15 juni 2010 

 
 
Aanwezigen: 
 

Pedagogische raad  Juf Nicole 
Juf Lut 
Juf Wendy 

 
 Ouderraad   Dirk Bollens (secretaris) 

Ives Van Haute 
Tinne Vanhove 

       
Lokale gemeenschap  Hilde Van Wichelen (voorzitter) 

 
Directie    Sarah Clauwers 

 
 
Verontschuldigd:   
 
Katrien Craps 
Wim Van Olmen 
 

 
 
Verwelkoming 
 
 
1. Verslag van 16 maart 2010 
 
1.1. Goedkeuring en opvolging : het verslag wordt goedgekeurd, mits enkele correcties. Een nieuwe 
versie van het verslag wordt verspreid. 
 
2. Reflectieschoolraad 
 
Na de vorige schoolraad van 16 maart jl. werd getracht een reflectieschoolraad samen te roepen.  
Deze is echter niet doorgegaan.  De verschillende geledingen zijn echter vragende partij om in de 
toekomst toch een reflectieschoolraad te laten doorgaan.  
 
De uitgangspunten worden nogmaals herhaald : 
 

• Doel : vrij dialogeren over bepaalde basiselementen van het schoolleven vanuit een open 
en positieve houding op zoek naar verbinding tussen alle schoolgeledingen, zonder 
daarom altijd een oplossing of advies te willen/moeten formuleren. 

• Het initiatief ligt in handen van de schoolraad. 
• De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de schoolraad. 
• De schoolraad beslist wanneer de vergadering plaatsvindt. 
• Tevens beslissen de leden van de schoolraad wie extra wordt uitgenodigd en wie van de 

(vaste) schoolraadsleden aanwezig zal zijn. 
• De verschillende geledingen kunnen voorstellen formuleren over welke (overkoepelende) 

thema’s aan bod zouden kunnen komen; tijdens de schoolraad wordt gezamenlijk beslist 
welk thema effectief besproken wordt. 

• Indien een bepaald thema gestart is binnen een reflectieschoolraad, kan vanuit de 
bezetting van die reflectieschoolraad beslist worden om (al dan niet) nogmaals te 
vergaderen over het zelfde thema. Een nieuw thema wordt wel telkens via de schoolraad 
aangereikt. 

• Het aantal deelnemers zal beperkt worden tot maximum 15 om efficiënt te kunnen 
vergaderen 

• De schoolraad wil duiden op het belang van een reflectieschoolraad om de band tussen 
de geledingen aan te halen 

 
 
3. Enquête bij de ouders 
 
Op de vorige vergadering werd de enquête besproken en alle geledingen zouden inhoudelijke 
wijzigingen oplijsten en voorleggen.  Echter, dit is door tijdsgebrek niet gelukt.  Er wordt voorgesteld 
dit te verschuiven naar de schoolraad van oktober 2010.  De directie meldt dat het zeker de bedoeling 
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is de enquête tijdens het volgende schooljaar te laten rondgaan bij de ouders.  Er zal tijdens de 
volgende schoolraad (okt 2010) ook een datum worden afgesproken wanneer de enquête zal 
verspreid worden. 
De secretaris zal de 2 versies van de enquête nogmaals rondsturen. 
 
 
4. Veiligheid op school 
 
Naar aanleiding van enkele incidenten op de speelplaats (zie ook vorig verslag) , stellen de ouders 
zich enkele vragen bij bepaalde veiligheidsaspecten in en rond de school.  Er volgt een discussie rond 
de aanpak van deze problemen.  Alle partijen zien het haalbaar om op korte termijn een rondgang te 
houden in de school (directie,leerkrachten,ouders) en de mogelijk gevaarlijke punten op te lijsten.  Op 
basis van deze lijst kan elke geleding de achterban raadplegen en voorstellen formuleren om situaties 
veiliger te maken.   
De ouders vragen nadrukkelijk dat bepaalde zaken dringend worden afgehandeld en bieden aan om 
met enkele vrijwilligers tijdens de zomervakantie enkele van deze klussen te klaren.  
Alle voorstellen tot optimalisatie dienen voorgelegd te worden aan de directie , die de uiteindelijke 
beslissingen zal nemen. 
De ouders nemen het initiatief om enkele mensen samen te brengen om de rondgang te laten 
plaatsvinden. 
 
 
5. Communicatie op school 
 
Nav. de voornoemde (mogelijke) veiligheidsproblemen stelt de oudergeleding de vraag bij wie ze 
terecht kan met vragen.  De ouderraad krijgt nl. vaak vragen of opmerkingen van andere ouders en 
wil deze dan graag voorleggen en beantwoord zien.  De leden van de ouderraad voelen een bepaalde 
verantwoordelijkheid tegenover andere ouders wat schoolzaken betreft en willen deze ouders 
vertegenwoordigen in contacten met de school. 
 
De directie meldt dat over alle zaken die de school aanbelangen (veiligheid , zorg , …) zij het 
aanspreekpunt is.  Ouders kunnen ook terecht bij de leerkrachten.  Indien nodig , zal de directie 
bepaalde onderwerpen bespreken met het schoolbestuur en informatie terugkoppelen aan de 
vraagsteller (ouderraad, ouders).  Indien dit antwoord de vraagsteller onvoldoende lijkt , kan de 
ouderraad steeds een (extra) schoolraad samenroepen om het mogelijke probleem te bespreken.   
 
Er wordt nadrukkelijk gevraagd om niet te snel via mail te communiceren maar eerst een gesprek aan 
te gaan met de betrokkene(n) (ouders,directie,leerkracht).  Een geschreven bericht wordt makkelijker 
foutief geïnterpreteerd.  Mekaar even aanspreken lijkt voor alle partijen eenvoudiger om mogelijke 
onduidelijkheden snel uit te klaren. 
 
 
6. Eerste communie op school 
 
Reeds op de schoolraden van 10 feb 2009, 9 juni 2009 en 20 okt 2009 werd dit onderwerp besproken, 
toen op vraag van de leerkrachten.  De schoolraad adviseerde toen om de voorbereiding (zo veel als 
kan) buiten de schooluren te organiseren (om enerzijds de betrokken leerkracht(en) te ontlasten en 
anderzijds om geen opvangprobleem te hebben voor de kinderen die niet deelnemen aan de 1ste 
communie , als er in de kerk wordt geoefend).   
 
De oudergeleding brengt dit advies opnieuw onder de aandacht en vraagt een stand van zaken.  Het 
schoolteam meldt dat er voorlopig geen wijzigingen zijn aangebracht in de voorbereiding.   
De ouders verwijzen naar de bepalingen die zijn opgesteld ter zake , die stellen dat de school (enkel) 
het leerplan moet volgen inzake het vak godsdienst (voorbereiding tijdens de lessen godsdienst , 
liedjes).  Daarnaast is het de parochie die verantwoordelijk is voor de effectieve organisatie van de 
plechtigheid op zich.  Maw het oefenen in de kerk zou dan buiten de lesuren moeten gebeuren (valt 
niet onder het leerplan). 
 
De ouders zijn vooral bezorgd om het feit dat deze totale voorbereiding tijdens de lesuren een te 
grote impact heeft op de klaswerking en de lessen van de leerlingen , met bvb schommelingen in het 
huiswerk (periodes met zeer veel en periodes met zeer weinig huiswerk).  Ze vragen aan het 
schoolteam/schoolbestuur om het advies van de schoolraad omtrent deze materie ter harte te willen 
nemen. 
 
Als besluit herhaalt de schoolraad zijn eerder uitgebrachte advies (inschakelen van parochie voor 
oefenen in de kerk buiten de schooluren).  De schoolraad benadrukt dat zij het christelijk 
opvoedingsproject zeker ondersteunt maar vraagt oplossingen voor de praktische omkadering.   
 
Tevens stelt ze volgende vragen aan directie/schoolbestuur :  

• Behoort de 1ste communie effectief tot het christelijk opvoedingsproject van de school ? Staat 
dit hierin vermeld ? 
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• Hoe moeten de leerlingen die niet deelnemen , opgevangen worden (tijdens de lesuren) ? 
 
Tot slot delen de ouders nog mee zeer tevreden te zijn over de recente 1ste communie.  Het was een 
zeer leuke plechtigheid , mooi omkaderd , met vele blije (kinder)gezichten.  Dank aan de betrokken 
leerkrachten en vrijwilligers voor de tijd en energie die erin werd gestoken ! 
 
 
7. Nascholingsplan 
 
De directie licht het nascholingsplan voor 2010-2011 toe. 
 
Thema is “muzische vorming”. 
 
Lagere school volgt 3 teamgerichte sessies : 

• vorming van visie op Muzo door Hilde Hendrickx 
• Muzo XXL (een vervolg op sessie1) 
• handjes op de tafel: praktijkgerichte projectwerking 

 
Kleuterschool volgt tevens 3 teamgerichte sessies :  

• communiceren en filosoferen met kleuters (deel 1) 
• communiceren en filosoferen met kleuters (deel 2) 
• muzische beleven van Bijbelse verhalen 

 
Daarnaast volgen nog individueel gerichte sessies volgens de noden van klas en leerkracht. 
 
 
8. Leerlingenaantal, lestijdenpakket en klasverdeling 
 
2,5 jarigen: juf Krista 
3 j: juf Barbara en juf Lut 
4 j: juf Anita en juf Saskia 
5 j: juf Nicole en juf Katrin 
Zorg en LO: juf Mia 
  
1e lj: juf Magda en juf Karla 
2e lj: juf Hilde en juf Nan+juf Ria 
3e lj:juf Bianca 
4e lj juf Wendy 
5e lj: juf Ingrid 
6e lj: meester Geert 
 
10u differentiatie: juf Marlies (afhankelijk van 3e lj) 
LO: meester Guy 
ICT : meester Dieter 
Secretariaat : Maria 
Directie : juf Sarah  
 
 
9. Project “Brede school” 
 
De directie geeft toelichting rond dit project : 
 
“De school wil inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan drie 
basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (zelfvertrouwen en kennis), de drang zelfstandig 
te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (positief gedrag). 
Onze school wil kinderen leren dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en 
welzijn voor iedereen. De school vormt dan ook een kleine gemeenschap waarin we elkaar hard nodig 
hebben: ouders, kinderen en schoolteam. En tegelijk willen we als school realiseren dat we een 
onderdeel uitmaken van een veel groter geheel: in het bijzonder de lokale gemeenschap, de 
verschillende verenigingen en de partners, VVKBAO en diverse andere organisaties die een bijdrage 
leveren aan de sociale cohesie.” 
 
Het doel is om één uur sport per week aan te bieden aan elke leeftijdscategorie. Daarnaast wordt er 
ook gezorgd voor huiswerkbegeleiding (dit alles in samenwerking met oa. Kido Club). 
 
Het project is ingediend bij de Stad Leuven (sponsor) en er wordt momenteel uitgekeken naar de 
goedkeuring ervan.   
 
Noot : daags na de vergadering werd bekend dat het project niet werd goedgekeurd.  Er zal een 
alternatief programma worden aangeboden zodat er toch sport na schooluren kan voorzien worden. 
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10. Meerdaagse uitstappen 
 
Het schoolteam meldt dat er momenteel een financiële reflectie gebeurt rond de meerdaagse 
uitstappen : afstemmen van de rekeningen “bijdrage ouders” en “opbrengst extra muros activiteiten”.  
Na deze oefening zal uitgemaakt worden wat de beschikbare budgetten zijn en hoe de meerdaagse 
uitstappen er in de toekomst zullen/kunnen uitzien.  Vermoedelijk zal dit boekhoudkundig onderzoek 
afgelopen zijn in september 2010 en zal er dan meer info gegeven worden. 
 
Noot : daags na de vergadering werd bekend gemaakt dat voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-
2012 de meerdaagse uitstappen zeker kunnen doorgaan. 
 
 
11. Agenda schoolactiviteiten 2010 - 2011 
 
De agenda wordt kort overlopen. Enkele opvallende activiteiten :  
 

• Infodag-1 op 7/9/2010 
• Infodag-2 op 9/9/2010 
• Kerstmarkt op 17/12/2010 
• Spaghettidag op 22/1/2011 
• Schoolfeest op 28/05/2011 

 
 
12. Werking werkgroepen 2010 - 2011 
 
Er volgt een bondige bespreking van de werking van de werkgroepen.  De aanwezigen vinden dat de 
huidige samenwerking goed verloopt. 
De directie meldt de oprichting van een nieuwe werkgroep vanaf september 2010 : de MUZO groep.  
De werkgroep gaat brainstormen rond de werking van muzische vorming op school : wat gaan we 
doen, hoe gaan we dat doen en wie zal het doen ?   
Aan de ouders wordt gevraagd ook in te stappen in deze werkgroep. 
 
 
13. Evaluatie werking schoolraad – vooruitblik naar de toekomst 
 

• Goede manier van samenwerken 
• Open communicatie wordt geapprecieerd  
• Betere gesprekken 
• Goede verstandhouding 
• De voorzitter bereidt de vergaderingen goed voor , waardoor er efficiënt kan overlegd 

worden.  De leden weten dit zeer te appreciëren.  Een pluim voor de voorzitter ! 
 
 
In het kader van de vooruitblik naar volgend schooljaar , meldt Dirk dat hij uit de schoolraad zal 
stappen per 31 augustus 2010.  De ouderraad zal dus een nieuw lid voor de schoolraad verkiezen , 
om vanaf 1 september 2010 aan te treden.  De leden bedanken Dirk voor de punctuele manier waarop 
hij zijn taak als lid en als secretaris van de schoolraad steeds zeer ter harte heeft genomen.  
 
Tinne zal Dirk vervangen als secretaris van de schoolraad.  Veel succes , Tinne ! 
 
Noot : daags na de vergadering werd door de ouderraad een vervanger voor Dirk verkozen , zijnde 
Nele Van Assche.  Ook Nele wordt veel succes toegewenst als nieuw lid van de schoolraad. 
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14. Data schoolraden (en reflectieschoolraad) 2010 - 2011 
 
 

• Dinsdag 5 oktober 2010 
• Dinsdag 8 februari 2011 
• Dinsdag 14 juni 2011 

 
Reflectieschoolraad : dinsdag 23 november 2010.  Thema(s) worden door de geledingen 
opgevraagd bij de achterban en meegebracht naar de schoolraad van 5 oktober.  Daar wordt dan 
beslist welk(e) thema(s) zal gekozen worden voor 23 november. 

 
 
Er wordt gevraagd om de vergaderingen reeds om 20u te laten starten.  Wordt door iedereen 
aanvaard.   
 
 

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 oktober 2010 om 20u 
 
 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Dirk Bollens 

 
Voorzitter       Secretaris 


