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Verslag vergadering ouderraad 20 september 2022 
  

Datum: 20/09/2022 Aanwezig:  Verontschuldigd:   Aanwezig:  Verontschuldigd:  

Carine X  Anjulie x  

Marleen X  Steven x  

Stefanie x  Helena X  

Shirley X  Sigrid X  

Winnie x  Kim x  

Tine x  Christof x  

Valerie X  Kristof x  

Christophe X  Joao x  

 

1. Welkom  
● Welkom nieuwe leden!  

○ Kort rondje voorstellen 
 

● Verslag vorige ouderraad: niet gemaakt wegens omstandigheden 
○ Werkgroepen 
○ Data volgende ouderraad 

 
● Functies binnen ouderraad:  

○ Voorzitter: Winnie 
○ Onder-voorzitter: Tine 
○ Penningmeester: Christophe 
○ Secretaris: Valerie 

Taken werden verduidelijkt, geen opmerkingen, blijven idem aan vorig schooljaar.  
 
 

2. Woordje directeur (Carine) 
● Leerlingenaantal:  

○ op dit moment (wijzigt nog gedurende schooljaar) 
■ 133 kleuters (- 12)  
■ 228 lager (-9)  

○ Waarom aantal kleiner?  
■ verhuizen buiten Leuven bij aankoop huis 
■ stop project anderstalige ouders IMEC, KULeuven 

○ Ook nog 20 tal vrĳe plaatsen voor instappertjes.  
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■ Reden? Niet te zien in minder aantal geboortes 2020. Wordt verder 

opgevolgd 
○ Op basis van aantal lln. februari telling voor aantal lesuren volgend schooljaar  

■ Op basis van aantal lln. 2020 nu ruim team voor kleiner aantal 
lln 

■ gevolgen pas volgend jaar (wanneer misschien weer meer lln.) 
■ nu extra K3 kunnen oprichten (juf Jinsty, K3 Cheetah), waardoor 

3 kleine klasgroepen en minder zorguren nodig in K3. Juf Shirley 
neemt KOALA uren juf Jintsy over  
 

● Naschoolse activiteiten 
○ kaboutersport en circustechnieken, voor allen nog 6-tal plaatsen, waar vroeger 

wachtlijsten 
■ steeds voorkeuren kinderen, TAO geen succes, ook te duur. Yoga was ook 

geen succes hoewel op vraag van de kinderen 
■ nuloperatie vanaf 15 kinderen, anders is dit zelfs met verlies  
■ ook in de opvang minder kinderen, sinds corona meer ouders die 

thuiswerken en kinderen vroeger komen halen? 
■ Hogere jaren LS  sowieso geen vragende partij, hebben reeds hun 

naschoolse hobbies 
 
 

3. Financiën 
● Momenteel status pending  

○ cash nog pending van kalenderverkoop  
○ momenteel 64/130 verkocht  
○ ouders ook nog bereiken via andere weg?  

■ Link in nieuwsbrief voor online verkoop?  
■ Briefje meegeven in agenda 
■ Anjulie zal ook nog tijdens opvang proberen verkopen, anders steeds 

dezelfde ouders 
 

 
4. Stand van zaken werkgroepen 
● WG_Participatie:  

○ Helena (trekker), Christophe en Tine 
○ BUDDY project: klas-ouders 

■ Handig als klas-ouder klaslijst heeft om alle ouders te contacteren.  
● Lijsten kwamen tot nu toe vanuit school (juf Katrien), maar GDPR 

gewijs mag dit niet meer. 
● Hoe kan klas-ouders gegevens bekomen? 
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● Er wordt eerst rondgevraagd bij andere scholen, hoe we dit 

correct kunnen aanpakken 
■ Lijst klasouders:  

● Klas ouder per klas: Google Sheet 
● nog niet voor elke klas een klasouder; juf Shirley neemt nog even 

op met ouders van L5B en K3 Cheeta’s (ondertussen zou dit in 
orde zijn) 

○ K2 EENDJES KIM  
○ L1A João 
○ L6A Daisy 

■ WG zoekt nog hoe kenbaar maken en hoe weergeven in nieuwsbrief 
● email kla-souder mag kenbaar gemaakt worden: ouders consent 

gegeven tijdens deze ouderraad 
● duidelijk formuleren met welke vragen je bij kla-souder terecht 

kan 
 

○ Facebookgroep ouderraad  
■ Hoe groep bekender maken?  

● Link ook opnemen in nieuwsbrief 
(https://www.facebook.com/groups/ouderraaddonbosco)  

○ QR code link in nieuwsbrief? /Posters met QR code? 
○ (ook Trooper heropnemen in nieuwsbrief!) 
○ Steeds verwijzen naar groep op de briefjes die worden 

meegeven 
● Steeds zelfde lay-out rubriek van de ouderraad in nieuwsbrief?  

○ Vb andere kleur, steeds onderaan, logo ouderraad of foto 
● Stuk website ouderraad heropnemen/aanpassen 

○ Data bijeenkomsten 
○ Wie is Wie rubriek 
○ Iemand technisch? João en Kuba? 

 
■ Ook facebook-pagina school regelmatig bijwerken en hierop info delen 

want deze is openbaar, en bereikbaar/zichtbaar voor iedereen 
https://www.facebook.com/basschool.donboscoheverlee 
 

 
● WG_Feestcomité 

○ Kim, Stephanie, João, Katrien C., Karen, Shirley, Valerie  
○ Filmavond_Zaterdag 26Nov2022  

■ WG komt samen dinsdag 27/9 om filmavond uit te werken 
■ Asap  “SAVE THE DATE” in nieuwsbrief  
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■ Op basis van feedback vorige editie; leuk voor ouders én kinderen. 

Evenement waar ouders echt tijd hebben om even te connecteren met 
elkaar. 

■ Aantal films niet te uitgebreid, anders lopen kosten te hoog op 
(vertoningsrechten) 

■ Leuke Sinterklaasfilm aan vooravond Sinterklaas?   
○ Suggestie Wereldfeest?  

■ Voorjaar 2023? 
■ Culinair (succes afscheidsfeest K3) /dans /vlaggen  

 
 

● WG Centjes 
○ Kristof, Anjulie, Maarten, Christophe, Tine, Christof 
○ Update: “precontemplatie fase" , komen snel samen 
○ Algemeen doel opbrengst steeds duidelijk communiceren    

■ Budget LO dit jaar sparen voor zodra nieuwe turnzaal klaar 
■ Dit jaar 

● Buitenspeelplaats heraanleg tuin achter nieuwe tuigen, 
rest moet wachten tot nieuwbouw af 

● Sinterklaaskado’s?  
 
 

5. VARIA  
● Verkeer  

○ inspanning meester Arnaud en juf Trees tijdens info-avonden 
○ Vragen gekomen, historie uitgelegd en met de vraag of zin om dit zelf 

op te nemen  
○ Nieuwe groep mobiliteit? Tine wil dit niet meer alleen trekken. 

■ ouder parkwachter, Christof politie, kan zeker extra hulp zijn!! 
■ Oproep in nieuwsbrief wie wil deelnemen 

○ Omgeving zichtbaarder maken als “school-omgeving”?  
○ Positief groot aantal fietsers leetkrachten én leerlingen!  
○ Belang fluo-vestjes weer heropnemen, nu donkere ochtenden en 

avonden er weer aankomen. 
 

● Vraag info-avond voor ouders “mediawijs” 
○ 3de graad - 5de en 6de leerjaar gaan via mediawijs aan de slag met online tools 
○ aanwezige ouders info-avond gaven aan zelf nood te hebben aan wat uitleg hoe 

ze hun kinderen op een veilige manier kunnen laten kennismaken met online 
werken op de computer en hadden graag meer inzicht in hoe je als ouder hier op 
kan toezien 
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○ Sluit aan bij idee vorig jaar over infosessie mediawijs 

■ Huis van het kind eventueel infosessies? Winnie neemt contact op 
■ Indien alternatief nodig 

● Kristof via KULeuven 
● Christof via politie (crf. 6e leerjaar klas-agent) 

○ Eventueel andere mogelijke infosessies: drugs, cyberpesten, positief ouderschap, 
... 

■ 1 per jaar is voldoende (moeilijk om ouders te motiveren op avond zelf, 
ondanks vraag 

■ Er wordt vanuit de stad reeds heel veel georganiseerd, beter 
communiceren ipv zelf op te nemen 

● Het reeds beschikbare aanbod zeker communiceren in rubriek 
ouderraad van de nieuwsbrief! 

 
● Vraag anderstalige ouders eerste kleuterklas 

○ anderstalige ouders gaven aan dat ze graag de mogelijkheid hebben om andere 
ouders te ontmoeten en de Belgische cultuur over opvoeden beter willen leren 
kennen 

○ Idem hier, zeker heel groot aanbod in Leuven, laagdrempelig; ouders zeker 
hiernaar doorverwijzen, duidelijk communiceren 

■ Voorbeeld: Uit-pas fiets vragen bij activiteit op school, zo meer ouders 
toegang geven tot leuke activiteiten! 

 
● Start nieuwbouw?  

○ start eind mei -begin juni 2023, duur: 2 jaar 
 

● Hoe omgaan met verwarming/energieprijzen?  
○ Zal niet sterk verschillen als tijdens corona, het zal koud zijn in de klas, zeker trui 

nodig!  
 

● Taakverdeling directie?  
○ Carine Algemeen Directeur 
○ Marleen pedagogisch directeur 

■ personeelsvergadering samen  
■ woensdag steeds 1u overleg 

 
● FILM kĳken over de middag  

○ pas na kwartier opzetten nog steeds algemene regel, dit wordt nog 
eens herhaald in de klassen 

 
● Snoepvrije karakter school 
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○ Wordt nog eens herhaald in in de kleuterklassen  

 
● Volgende ouderraad 

○ Donderdag 17 november 2022 
○ Maandag 23 januari 2023 
○ Dinsdag 28 maart 2023 
○ Donderdag 25 mei 2023 

 
Een extra reminder! Vergeet zeker Trooper niet bij je online aankopen!  
https://www.trooper.be/nl 
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