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Verslag Ouderraad Sancta Maria Basisschool Leuven
Maandag 11 september 2017
Lokaal Projectklas/OKAN/slaaplokaal Sancta Maria Basisschool, 20u-22u30
Aanwezig: Jeroen Vervloessem (voorzitter), Mirjam Truwant, Bart Demarsin, Tomas Bruyland, Bruno
Impens, Bart Timmermans (verslag), adjunct-directeur Petra , juf Hilde

1) Goedkeuring verslag vergadering ouderraad 12 juni 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2) Verkiezing nieuwe secretaris
Bart Timmermans zal deze functie opnemen voor één jaar.

3) Mededelingen van de school aan de OR
1. Personeelsaangelegenheden
- Afwezigheden: Directeur Jan, juf Theys en juf Karen
- Nieuwe mensen: juf Elise, juf Hanne, Sarah
2. Klasindeling + aanwending lestijdenpakket
KLEUTERSCHOOL
Alle kleuterklassen blijven en de twee co-teachers blijven dezelfde. Juf Elise vervoegt
het team.
De twee eerste kleuterklassen worden pas in januari 2018 vervolledigd tot 24
kinderen aangezien de jongste kinderen van geboortejaar 2014 nog even in de twee
instapklasjes blijven
LAGERE SCHOOL
In elk leerjaar van de lagere school staan drie leerkrachten: twee klasleerkrachten en
één co-teacher.
Eerste leerjaar: juf Lies, juf Ivanka/ juf Rit
Tweede leerjaar: juf Hilde T., juf Marloes + juf Claire
Derde leerjaar: juf Hilde V.M., juf Saskia + juf Hanne
Vierde leerjaar: juf Annelore, juf Véronique + juf Katrien
Vijfde leerjaar : juf Sieglinde, juf Ellen + meester Tom
Zesde leerjaar: juf Himsha, juf Karen (+ juf Eva) + meester Tom

3. Vrije plaatsen



KS: 5 vrije plaatsen, instappers
LS:
o 4 vrije plaatsen L1
o 2 vrije plaatsen L2
o 4 vrije plaatsen L3
o 2 vrije plaatsen L6

4. schoolorganisatie
a. Middageten en middagspeeltijd apart KS en LS: meer plaats + meer toezicht
b. Permanentie tijdens de middag op het secretariaat
c. Babbeljuffen opnieuw voorgesteld in alle klassen
d. Geen veranderingen aan de namiddagspeeltijd
e. Huiswerkstudie
 blijft behouden op maandag, dinsdag en donderdag voor L5/L6
 voor L1 – L4: proefproject
 maandag +donderdag: studie blijft behouden
 dinsdag:
o geen huiswerk, kinderen gaan na school nr de
opvang
o wel leren leren en inoefen moment in de klas
f. Ochtendopvang tot 8u30, daarna KS nr de klas, LS nr grote speelplaats (L1 nr
kleine speelplaats)
g. Opendekmoment op vrijdag ipv woensdag
h. Schoolreglement werd aangepast en meegegeven aan alle oudste kinderen
5. Renovatiewerken
- Aanvraag dossier vernieuwing daken B-blok is ingediend, is goedgekeurd
Contacten met aannemer lopen over uitvoering en start der werken. Werfzone
zal via stadspark ingericht worden.
-

Aanpassingen tijdens vakantie:
o Brandvertragende plafonds K2L en aquarium
o Verfwerken kleutergang + K2L
o Refter verfwerken, tapijt tegen uur verwijderd + industriële vaatwasser
o Aquarium verfwerken binnen en buiten, inrichting als leerkrachtenlokaal
o Inrichting- verfwerken projectklas/slaapklas/ koffielokaal
o Buitenkeuken babbeltuin realisatie in de loop van oktober

 Opmerkingen vanuit de ouderraad:
-

-

Werken aan dak B-blok gele gang: in onderhandeling met aannemer. De werftoegang mag
via stadspark maar mogelijks is er toch impact op speelplaats. Ouderraad vraagt om goed af
te spreken qua timing (maximaal in schoolvakanties).
Verplaatsing van Koffiemoment naar vrijdagvoormiddag lokt reacties uit, te evalueren of er
minder opkomst is.

-

De ouderraad is zeer bezorgd over nakend fietsparkingprobleem. Bart T wil Petra assisteren
bij bezoek aan Stad omtrent oplossingen.

4) Financiën: stand van de rekening
De stand van de rekening wordt overlopen. BBQ is nog te boeken.

5) Evaluatie van de afgelopen activiteiten
- BBQ: dit was eerste keer, opkomst van 40 à 50 personen wat gezien wordt als een heel mooie
opkomst én het was plezant! Voor herhaling vatbaar.
De vraag wordt gesteld of de leerkracht ook moeten uitgenodigd worden, maar dat valt midden in
één van de periodes van het jaar, dus niet evident.
- Open klasdag: verspreide opkomst, minder dan vorig jaar. De sfeer was wel goed. er was een
stand van de ouderraad, maar geen nieuwe leden voor de ouderraad gerekruteerd.

6) Schoolkalender
- bijna klaar voor proefdruk. Griet zal mee nalezen. Ouders kunnen bestellen tot 18 september. Er
zullen ook weer enkele extra reserve exemplaren besteld worden.

7)Kinderdisco
Doel is een verbindende activiteit tussen ouders via kinderen. Het is geen commerciële geldactiviteit
of opvang.
Zoals afgesproken vorige vergadering werd deze activiteit meer concreet uitgewerkt door enkele
leden van de ouderraad:
- flyers werden rondgedeeld op de openklasdag van 30 augustus met vermelding van datum 7
oktober.
- Offerte van CREAFUN werd meest gunstige beoordeeld uit 3 offertes (personeel, duur van de
activiteit, financieel). Zij zullen animeren met 2 personen en zorgen voor licht, geluid, rook,
dansbegeleiding… De kostprijs van Creafun bedraagt evenveel als de voorbeeld disco die was
opgenomen in het voorgaande verslag van de OR, maar Creafun draait voor hetzelfde bedrag dubbel
zo lang.
- Contacten en prijsoffertes met brouwers voor een drankjesbar nog lopende. De prijzen voor de
drankjes zullen dezelfde zijn als bij schoolfeest.
- Er zijn al kandidaten voor Grime en goochelshow, door de leerlingen zelf.
- To do, Indien groen licht:
- Bestellingen plaatsen
- Nog extra flyeren

-Er worden vragen gesteld bij de financiële kostprijs van de kinderdisco aangezien er geen
kostenraming is opgemaakt en de kostprijs van Creafun hoog is.
Anderzijds is de opkomst onmogelijk op voorhand in te schatten.
Na discussie handhaaft een lid zijn voorstel om de kinderdisco alsnog af te lassen. Na
stemming (3 voor, 1 tegen, 2 onthouding) besluit de vergadering OR dat de activiteit moet
doorgaan.
Er wordt wel afgesproken om deze te evalueren op de volgende vergadering OR.

8) Herfstbeurs
18 november
De vader van meester Peter zal dit voorbereiden.

9) Opstart overlastoverleg
Best reeds contacten leggen bij aanvang academiejaar, dus nog in september. Er wordt gekozen om
dit opnieuw tijdens koffiemoment te organiseren, dus op een vrijdagvoormiddag dit jaar. Zowel
leden van ouderraad als Petra dienen aanwezig te zijn, aangevuld door andere aanwezige ouders.
De gekende mailadressen zijn:
kaffee@politika.be
fakbar recup, penningmeester@derecup.be.
carldierckx94@gmail.com

10) Data ouderraden
13/11: evaluatie kinderdisco, overlastoverleg en laatste voorbereidingen voor de herfstbeurs
Andere data: 19/2, 7/5 en 11/6

11) Varia
- LOB organiseert voorstelling specifiek voor ouderraden op 2 oktober 20-22h
- er zijn geen nieuwe leden dit jaar, waarom?
- koffiemoment op vrijdag te evalueren
- appreciatie en bedanking van OR aan de school voor de vlotte aanpak van de gemelde problemen
bij de switch tussen de verschillende delen van de kinderopvang. De doorgevoerd aanpassing zijn
zeer gunstig onthaald .

