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1. Verwelkoming en voorstelling

2. goedkeuring vorig verslag (9 mei 2022)

OK

3. Financiën ouderraad
overzicht financieën

de financiën worden overlopen
Aankoop voor school

- Einde vorige schooljaar: aankoop fietsjes kleuters: - 883.99 €
moet nog betaald worden

- Vergroening speelplaats: - 1.000 €

4. Mededelingen van de school

1. nieuwe leerkrachten:
Juf Deborah (KS), meester Thomas (LS): extra uren zorg en ict met de kinderen. Veel
leerkrachten met deeltijdse systemen. Maar de namen van de klassen worden hierdoor
complexer (nu de eerste letter van de naam/namen van de leerkrachten). Volgend jaar
nieuwe manier van namen geven aan de klassen.

2. nieuwe speelplaats : laatste info
Speelplaats een week later betreedbaar (week van 23 september kunnen de leerlingen er op
- maar nog niet ingericht).
Esther licht de plannen verder toe: in plaats van glijbaan: podium & spiegels en nieuwe
glijbaan, klimzone waar nu de kapstokken zijn. De babbeltuin blijft.
De inrichting gebeurt (in het beste geval) in de week van 10 oktober.

3. leerlingenaantallen:
Bijna alle klassen max. aantal (24 leerlingen) - dus alles nagenoeg vol.

4. infoavond project CSF (cognitief sterk functionerende kinderen)
Kort doel toelichten: vorig jaar was er een infoavond voor ouders met een kind dat extra
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uitdaging nodig heeft. Want het begeleiden van kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is
ook zorg.
Als antwoord op de opmerking of dit project ook uitwerking heeft voor andere kinderen, is er
dit jaar infoavond voor alle ouders. Want er is wel wat vernieuwing in de visie over
versnelling en extra uitdaging, maar de algemene visie over SM die zorg willen voor alle
kinderen en het differentiëren, blijft ongewijzigd.
Juf Birgit werkt nu voor het tweede jaar full time voor dit project.
bemerkingen ouderraad:
Hoe communiceren en brengen we het gehele zorgbeleid van de school over, ook relevant
voor alle leerlingen, zijnde SM probeert zich te richten op wat elke leerling nodig heeft?
Sowieso dit soort infoavonden regelmatig herhalen.
Ook een infoavond KIVA (anti-pest aanpak in de lagere school): enkele jaren geleden
opgestart met infoavonden, dit mag ook regelmatig (om de x aantal jaar) herhaald worden →
In de kleuterschool is er  “Cas en Lisa”

5. bereikbaarheid leerkrachten (vervolg na afname WellBe)
Er wordt een regeling uitgewerkt “ op welke termijn mag je antwoorden verwachten” (mail,
enz…).

6. Warmste Week
Project ingediend voor aanvulling op brooddozen
Thema kansarmoede → we doen mee.

Vragen van de school
1. schoolraad: welke 2 personen mogen we uitnodigen voor de schoolraad?
Tom, Lore en Lieve

2. korte feedback over openklasavond en klassikaal oudercontact
Open klasdag: sterk anti-1 september-stress moment voor het kind, heel informeel,
Oudercontact: sterk informatief, grote meerwaarde en contact met andere ouders heel goed,
Idee: anderstalige ouders blijven wat in de kou staan, soms was er wat uitleg in het Engels.
Maar andere ouders zouden ook kunnen helpen met het vertalen hiervan (op voorhand
vragen), of slides in het Engels (ook hierin kunnen ouders vertalen), of na het oudercontact
nog even samenvatten in het Engels. Nu werden er in in sommige slides achterna gestuurd,
dat kan voor alle klassen.
volgend jaar: timing (info avond rond zorg) meer uit elkaar trekken.

5. Kalender voor verkoop
Vanaf dit jaar door school zelf getrokken → waarvoor vele malen dank!
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Hulp nodig?
- Flyer opmaken voor te mailen / verspreiden

- Betaling: cash OF evt. via QR-code op secretariaat (als dit nog in orde
kan gemaakt worden)

- Bestellingen: via formulier-strookje

6. Komende activiteiten
1. zaterdag 15 oktober: kinderdisco (?met hulp van ouders van

(6de?) leerjaar?)

Werkgroep
- Trekker: Peter Leekens
- Helpende handen: Peter Van Rompaey, Peter Geldhof,  Els Hermans, Dirk

Hermans, Marjan, …

Materiaal
- Materiaal gereserveerd (geen podium voor DJ)
- Ophalen op vrijdagochtend 9u.
- Terugbrengen maandagochtend 9u.

Opmaak Flyer (Mama van Sofia L1  (Bahar) contacteren - door Marjan)
- startuur: 14u
- einduur 17u ?
- eventueel: oproep dj’s uit hogere jaren
- kostprijs: gratis maar steunkaarten te koop

-
- Thema: te bespreken in werkgroep en/of met betrokken klas

Eten/drank
- te bekijken i.f.v. concept/thema?
- bar klaarzetten
- …

Animatie
- contact nemen met Bart voor springkastelen?

- Abigail contacteren (cliniclown + circusartiest?)
- andere suggesties: glittertattoos,

Detailinfo in werkgroep vast te leggen op donderdag 15 september 19u00 op
Sancta Maria → wie wil meedenken / helpen? Marjan, Dirk, Peter G …
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- aankleding
- prijzen
- drank / eetlijst
- Tijdrooster opmaken
- Wanneer klaarzetten: zaterdagmiddag?
- Opruimen: zelfde avond?

2. dinsdag 25 oktober: oudercontact & oudercafé
- Naam ouderbar: SA.M.BAr
- Drankjes gratis en pot “vrije bijdrage”
- Extra aankleding besteld
- moeilijk als er kinderen op de speelplaats rondlopen, maar moeten we wel

cola schenken? → bekijken gezondere alternatieven?

3. 17 / 18 / 19 november: tweedehandsbeurs

TIMING
- donderdag 17/11 vanaf 16u klaarzetten in de turnzaal
- vrijdag 18/11 vanaf 13u eetzaal speelgoed + beurs om 15u30
- zaterdag 19/11: 10-13u: beurs
- zaterdagnamiddag opruimen

Communicatie over een week opstarten

SUGGESTIES
- eventueel betrekken middelbaar (informatie doorsturen naar Jelle), maximum

tot 14 jaar.

APP
- opstart samenzitten, nog onduidelijk of dit haalbaar is om voor volgende editie

te lanceren.
- codes van 1 euro communiceren.

ALLE HULP MEER DAN WELKOM!!!

Tom update flyers.

4. Dag van de leraar: 5 oktober
We spreken verder af in de whats’app groep (Marjan, Baptiste, Dirk, …)

5



OUDERRAAD SANCTA MARIA

7. Snelle tussendoor communicatie-WhatsApp
groep

a. hulp voor kleine taakjes tussendoor (bar opbouwen, openhouden, opkuisen,
promotie, rondgaan in klassen, helpen bij wafels verdelen, helpen bij
schoolfeest, …)

b. snel overleg over iets

8. Verkeersveiligheid
● achtergrond: zie verslag vorige vergadering
● volgende stappen te zetten?

○ Mail voor vervolgoverleg met wijkagent, mobiliteitsdeskundige, … nog
geen reactie → doel testfase schoolstraat

○ Overleg met schepen mobiliteit & schepen ruimtelijke ordening?
● wie doet wat?
● Baptiste werkt voor de stad Leuven, en hoort rond wat/hoe te bewegen.
● strapdag is 16 september; dan flyeren we voor een week later een actie te

doen (vrijdag 23 september)
● actie op vrijdag 23 september actie om 15u45

○ korte actie door oproepen van ouders om op straat te komen bij einde
school? → foto en infomoment opsturen naar betrokken schepenen?

■ iets fysiek kenbaar maken?
● communicatie sowieso verbindend houden!!!

9. Verdere Jaarplanning dit schooljaar
● maandag 7 november: 2de ouderraad → inhoudelijk thema?
● vrijdag 20 januari 2023: nieuwjaarsdrink voor alle ouders

○ combinatie met filmavond te bekijken
● maandag 23 januari: 3de ouderraad
● maandag 6 maart: 4de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● zaterdag 9 / 10 / 11 maart: tweedehandsbeurs

○ donderdag vanaf 16u klaarzetten
○ vrijdag vanaf 13u eetzaal speelgoed + beurs om 15u30
○ zaterdag 10-13u: beurs
○ zaterdagnamiddag opruimen

● dinsdag 14 maart: oudercontact met oudercafe
● zondag 23 april: klusdag van 10u tot 16u
● 3 mei: wafelverkoop
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● maandag 8 mei: 5de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● zat 13 mei: schoolfeest (optreden lagere school) → ouderraad doet bar
● vrijdag 26 mei:  picknick in het park
● donderdag 27 juni: Oudercontact met oudercafé

10. Varia
● koffiemomenten :

○ begint deze week (brugfiguur over de “uit” pas)
○ ideeën voor invulling: thema’s van de ouderraad, hulp om te helpen vragen
○ Liesbeth kan er zijn

● kinderdisco : vanaf wanneer hulp van helpende leerkrachten - Tom bekijkt met Peter

● schoolfeest + BBQ (nieuw) : hulp bij BBQ door ouders - 13 mei

● Flyers trooperaccount school:
○ extra inkomsten van ouderraad rechtstreeks voor solidariteitsfonds
○ in de nieuwsbrief; erbij zetten hoeveel al opgebracht heeft.
○ flyers en posters om uit te delen in “postvakje ouderraad”

● Klusjesdag(en) inlassen: zondag 23 april: - 10u - 16
○ Leerkrachten zelf laten aangeven wat ze nodig hebben
○ Deadline om lijst op te maken van klusjes: 1 april.
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