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Verslag Ouderraad Sancta Maria Basisschool Leuven
Maandag 13 november 2017
Lokaal Projectklas/OKAN/slaaplokaal Sancta Maria Basisschool, 20u-22u30
Aanwezig: Jeroen Vervloessem (voorzitter), Mirjam Truwant (penningmeester), Bart
Demarsin(ondervoorzitter), Tomas Bruyland, Bruno Impens, Ineke Haegemans, Bart Timmermans
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1) Goedkeuring verslag vergadering ouderraad 11 september 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd, mits toevoeging van meer detail omtrent het punt van de
kinderdisco. Het verslag zal worden aangepast.

2) Mededelingen van de school aan de OR
1.
-

Personeelsaangelegenheden
Afwezig tot Kerstvakantie : 3 personen
momenteel ook 4 andere personen afwezig , allemaal herstart na korte afwezigheid

2.
·
·

Vrije plaatsen
KS: 4 vrije plaatsen, instappers
LS:
o 5 vrije plaatsen L1
o 1 vrije plaats L2
o 2 vrije plaatsen L3
o 2 vrije plaatsen L6

3.

Schoolorganisatie
a. positieve evaluatie van splitsing middageten en middagspeeltijd apart KS en LS: meer
plaats + meer toezicht
b. Babbeljuffen opnieuw voorgesteld in alle klassen

4. komende activiteiten:



Grootouderfeest 24/11/’17
o Ouders/grootouders wordt gevraagd om iets te bakken
o kan er een standje van de ouderraad zijn?
 Na brainstorm wordt gedacht aan zakjes met truffels, nic-nacjes, …
 Startuur 17h30
 Wisselgeld te voorzien



Sintfeest op 5 december, op 6 december geen school voor de kinderen
(pedagogische studiedag KIVA voor personeel (sociale vaardigheden))

5. Kinderkuren: de voor- en naschoolse opvang zal voortaan verlopen via kinderkuren Volledige
overdracht: planning januari 2017

6. Renovatiewerken
1. 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. Timing is voorlopig gepland voor de periode rond Pasen.
2. Voor de speelplaats is Petra ook aan het onderzoeken -via bezoeken van enkele
firma’s gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van speeltoestellen- wat de
mogelijkheden zijn. Dit blijkt niet makkelijk omwille van te weinig diepte voor de
verankering van speeltuigen.
Andere geplande ingrepen Speelplaats:
o buitenkeuken zal geplaatst worden volgende week
o speelgoedbakken nieuw systeem, voorzien van nieuw speelgoed

3. Verdwijnen Fietsparking.
 huidige parking wordt zeker gewaarborgd tot Pasen (wellicht einde schooljaar)
 Petra heeft bezoek georganiseerd met de stadsdienst schoolomgevingen. Deze
onderschrijft de problemen en wil mee onderzoeken wat de mogelijkheiden
zouden zijn. Er wordt gedacht aan de zone in het stadpark (tegenover ingang aula
Pieter de Somer) of de tuin van het crea-huis (Huis nr 6?).

3) Feedback overlastoverleg
Overlastoverleg: Petra en Diewer namen hieraan deel. Enkel Huis der Rechten was aanwezig voor de
fakbars. De Studentenflik was ook aanwezig. Iedereen bevestigt zich bewust te zijn van de
problematiek en aan oplossingen te werken. Zo voorziet het HDR een rondgang rond 5h en werken
zij met plastic herbruikbare bekers.

4) Financiën: stand van de rekening
De stand van de rekening wordt overlopen, een map met alle geboekte documenten is ter inzage. De
opbrengst van de kalenders is nog niet geboekt.

5) Evaluatie van de afgelopen activiteiten OR
1) Kalenderverkoop: de kalender was mooi werk en alle 175 exemplaren werden verkocht, het
hadden er nog zelfs enkele meer mogen zijn. Het is een goed idee om volgend jaar op de brief
een logo of foto te vermelden (pictogram). Voorde foto’s zelf, best geen foto’s op trappen
nemen ivm de zichtbaarheid (moeilijke scherpstelling voor alle gezichten door diepteverschillen).
2) Dag van de leerkracht: de leerkrachten waren zeer blij!
3) Kinderdisco:
a) 175 kinderen en 125 volwassenen waren ingeschreven vooraf, er zijn er nog een belangrijk
aantal bijgekomen de dag zelf
b) Financieel werd een winst van ongeveer €400 geboekt, ook al was dit geen activiteit met als
bedoeling de winst te maken.

c) Brede opkomst, ruim doelpubliek. Er was een mooie opkomst van 30 vrijwilligers om te
helpen. Er werd ook heel wat gepraat tussen de talrijk aanwezige ouders. Het scheppen van
kansen tot verbinding tussen de ouders was een van de doelstellingen en deze is gehaald.
d) Springkastelen, grime, goochelshow hadden veel succes, hierdoor werd het dansevenement
iets minder prominent. Maar de kinderen hebben een fijne tijd gehad.
e) Naar eventuele volgende edities toe:
i) Datum te bekijken of dit iets vroeger kan (temperatuur), maar dat lijkt niet eenvoudig in
de immer drukke opstartmaand van het schooljaar
ii) Stempel in plaats van bandjes?
iii) Promotie in de klassen anders aanpakken
iv) De hogere klassen (5e en 6e lj) beter betrekken door hen ook te laten draaien?
Algemene Conclusie: positief!

6) Herfstbeurs
- inschrijvingen zijn volop lopende. Het nieuwe online systeem lijkt wel wat vertraging te geven bij
het aanmelden van ouders
- de module voor scannen werd reeds getest
-Huis van het kind pinkt maandag de niet opgehaalde stukken op
Er zijn nog kapstokken nodig (iedereen brengt mee, verzamelen via Gift, e.a.)
- de verkoop zal online gevolgd kunnen worden
- de OR zal een ontbijtbar installeren

9) Nieuwjaarsreceptie 15 januari ‘17
Alle originele ideeen voor de inkleiding van de nieuwjaarsreceptie zijn meer dan welkom.

10) Data ouderraden
19/2: evaluatie nieuwjaarsreceptie, volgende 2e handsbeurs, …
Andere data:, 7/5 en 11/6

11) Varia
- dubbel geparkeerde auto’s, en deze op voetpad geparkeerd mogen doorgegeven worden aan de
politie-facebook of op 016/210610
- luik OR op de website is nog up te daten

