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1) Goedkeuring verslag vergadering ouderraad 29 februari 2018.
Het vorige verslag van de vergadering van 29 februari wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2) Mededelingen van de school aan de OR
1. Personeelsaangelegenheden
Volgend schooljaar:
- Directeur Jan keert terug voltijds, hij zal ook ouderraad terug opnemen volgend schooljaar
- Enkele verschuivingen in kleuterklassen
- In de lagere school zullen Juf Himsha en meester Tom de school verlaten
2. Vrije plaatsen volgend schooljaar 2018-2019: er zijn momenteel nog enkele vrije plaatsen - zie
website
3. Planning volgend schooljaar (vrije dagen, activiteiten, brugdagen, …) ligt bijna vast – Data
worden binnenkort rondgestuurd
4. Renovatiewerken
Bijna klaar, nog enkele werken aan ramen tijdens grote schoolvakantie, waaronder al
voornaamste de vernieuwing van de vloer van de turnzaal tijdens de zomervakantie, ook enkele
wandrekken aangepast en extra materiaal (palen, touwinstallatie vervangen, …)
5. Er komt een nieuwe vzw: SM-Basisschool, SM-Middelbaar, Mater Dei en St-Jan in kader van
samenwerking, er zal naar synergiën gezocht worden (boekhouding, logistiek, personeelszaken,
… ) de pedagogische schoolwerking blijft wel duidelijk apart per locatie.
Daarnaast zijn er gesprekken lopende voor een veel grotere fusie van Leuvense scholen, maar
nog niets is zeker.
6. Verdwijnen Fietsparking 1 september.

•

•
•
•

Besprekingen met stadsbestuur voor piste van fietsparking op hoek stadspark (hoek De
Beriotstraat dichtst bij school - momenteel vuilcontainer-stalling) zijn lopende en
hoopvol. De mensen van dienst mobiliteit van stad Leuven hebben recent nog een
bezoek ter plaatse gebracht, zij staan positief, maar er is nog geen formele toezegging.
Dit moet nadien ook nog voor stadsbestuur komen.
Niet geweten wanneer het voor stadsbestuur komt. De inrichting nadien zou ook voor
school zelf zijn, dit is haalbaar (schatting 60 fietsplaatsen, wat iets minder is dan
vandaag)
De ouderraad biedt aan om deze vraag te steunen en/of mee een ludieke actie op touw
te stellen indien nuttig geacht door de school.
De directie houdt de ouderraad op de hoogte of er nog extra steunacties (pers) van
ouderraad gevraagd worden om het dossier te steunen.

7. Stad heeft actie lopende om ‘LEUVENAARS IN BEWEGING TE KRIJGEN’, SMB heeft met succes
deelgenomen. Morgen is er persconferentie in aanwezigheid van de schepenen. De geldprijs
werd al gestort en hiermee werd reeds spelmateriaal aangekocht (grote legoblokken,
basketnetjes, bewegingsspelletjes, …). Bedankt aan al wie deelnam!
8. KIVA project: (anti-pesten) zal starten in september volgend jaar met ouderactie in januari 2019.
Meer nieuws volgt.
9. Speelplaats: nog geen uitsluitsel over de technische realiseerbaarheid van de voorstellen. Het is
wel al uitgesloten om in grond te verankeren (wegens ondergrondse draagconstructies), het
technisch uitsluitsel wordt verwacht tegen eind juni en indien positief kan het nog deze zomer
gerealiseerd worden. Het zou een vierkant klimtoestel zijn voor zowel jongere en oudere
kinderen, eronder moeten dan nog valmatten komen.
10. Huiswerkbeleid volgend jaar: toelichting door Juf Elisabeth Weets (zorgcoordinator 2e graad):
De laatste jaren werd huiswerkbeleid in vraag gesteld in samenwerking met o.a. SEGO en
geinspireerd door onder andere prof. kinderpsychiater Gasthuisberg en bezoeken van andere
scholen. Conclusie: huiswerk zou geen enkel effect hebben op leervorderingen van kinderen.
Daarom wil school dit herzien.
Afgelopen schooljaar werd al geëxperimenteerd met op dinsdag geen huiswerk thuis maar wel
momenten in de klas om zelfstandig te werken. Deze weg zal volgend schooljaar verder
ingeslagen worden: 1-4e leerjaar geen huiswerk meer, maar 5-6e lj wel huiswerk in kader van op
weg naar middelbaar.
Op personeelsvergadering werd beslist om meer gedifferentieerde zorgmomenten in de klas in
te lassen, ook tutormomenten. Via het reeds aanwezige viersporenbeleid (waarin kinderen
zichzelf leren in te schatten) wordt kind zich ook zelf bewust over het eigen kunnen.
Het is uiteraard niet verboden om thuis te oefenen, maar wordt niet meer gevraagd van school
uit. Voor kinderen in zorgtraject kunnen wel nog oefeningen thuis aan bod komen.
Ook komen er uitwisselingsmomenten waar jongere kinderen samen met oudere kinderen hun
toetsen kunnen voorbereiden.
Voor het lezen blijft het beleid onveranderd (leeskaarten etc.)

3) Evaluatie van de afgelopen activiteiten van de Ouderraad
1) Grootouderfeest: 70 inschrijvingen. Er werden truffels en snoep verkocht. Er werd achteraf
bekeken te veel aangekocht (180 item voorzien, ongeveer helft verkocht de dag zelf, de rest
werd nadien verkocht). Winst na aftrek van de aankopen: 475€
Concept naar volgend jaar toe nog niet duidelijk of dit hetzelfde zal zijn, maar dus de aankopen
misschien iets beperken
2) Lentebeurs: €680 opbrengst, ondanks het hele slechte weer: het sneeuwde die dag! Dit is meer
dan lentebeurs 2017. Alles online werkte goed. Gemiddeld werd 25% van de aangeboden stuks
verkocht, wat goed is maar we willen dit de komende jaren nog omhoog. Er is al veel rommel uit
maar dit blijft een aandachtspunt.
De wafelverkoop aan de bar was een goed idee. Aandachtspunt is om de bon voor een
consumptie bij aankoop van €25 enkel voor koffie te laten gelden en andere consumpties wel
betalend te maken.
Volgend jaar wil de ploeg op dezelfde lijn verdergaan. Pamela zal zich iets minder engageren,
maar Isabelle komt ploeg versterken. Aandachtspunt is om ook reclame te maken in andere
scholen (zeker de scholen van de nieuwe vzw)
3) Oudercafé (samen met oudercontact): door omstandigheden beperkte organisatie en pas vanaf
18h. toen waren al veel mensen weer vertrokken omdat oudercontact al startte om. Het was
geen overrompeling maar wel gezellig. Ter vergelijking: het Standje bij open klasavond eind
augustus is wel succes maar dan is er weer overrompeling wat het moeilijk maakt om nieuwe
mensen aan te spreken.
Indien dit concept herhaald wordt volgend jaar moet er vanaf 16h een aanbod zijn.
4) Wafelverkoop: opbrengst ongeveer €1000, gelijkaardig met vorig jaar. Weinig vraag naar aanbod
voor levering aan huis (6 gezinnen, en dat zijn niet de grootste bestellingen), dus dat kan in vraag
gesteld worden.

4) besteding ingezamelde gelden OR
Dit jaar:
- kalenderverkoop €870
- kinderdisco €450
- grootouder €475
- 2 2ehandbeurzen samen: €1500
- wafelverkoop €1050
+ opbrengst vorige jaren. Wat kan ouderraad aankondigen waarvoor de ingezamelde gelden zullen
dienen?
➔ Idee van de betaling met de gelden van het nieuwe speeltoestel met valbescherming op de
speelplaats is veel te duur. Ouderraad kan wel aankondigen dat zij grotendeels bijdragen aan
toestel zelf (indien het project van klimtoestel technisch bevestigd is), de valbescherming zal
volledig ten laste van de school zelf gerealiseerd worden.
Dit zou kunnen af zijn tegen open klasdag eind augustus en er kan dan een evenement rond
gedaan worden (bv. Lintje doorknippen).

5) Een blik op de Ouderraad volgend jaar
Er zijn drie groepen activiteiten OR
A. Vergaderingen
B. Activiteiten OR met opbrengst
C. Oudercafé avonden of alternatieven zonder opbrengst

Gaan we blijven inzetten op al deze 3 soorten activiteiten? -> volmondig Ja!
Planning en aanzet tot takenverdeling:
- Open klasdag: 30 juni ligt al vast
- Kalenderverkoop bij start schooljaar (Mirjam trekt)
- Kinderdisco: Martijn en Marieke trekken – 6 oktober (of eventueel 13 oktober als
uitwijkdatum). Geen disco-animatie meer huren maar zelf organiseren en eigen dj’s zoeken
(vrijwilligers, lln 3e graad?) en installatie van provinciale uitleendienst? Sancta Maria got
talent? Wel opletten dat we niet in vaarwater van optredens schoolfeest komen!
- Herfstbeurs: 10 november (Heidi en Isabelle trekken)
- (Grootouderfeest: 30 november) afhankelijk of OR hieraan deelneemt in functie van het
concept dat school kiest
- Lentebeurs: 23 maart (of 30 maart als uitwijkdatum)
- Wafelverkoop: week van 23 april start verkoop
Vergaderingen: 10 september, donderdag 25 oktober (open oudercafé), 17 december, donderdag
17 januari nieuwjaarsdrink, 25 februari, donderdag 9 mei oudercafé, 10 juni slotvergadering.

6) voorbereiding BBQ OR
Uitnodigingen werden rondgestuurd, het staat ook open voor al wie meehielp bij één of andere
activiteit van de ouderraad (lijst deelnemers vergaderingen, hulp bij kinderdisco, verkopers op beurs,
…). Leerkrachten zijn welkom maar moeten zich niet verplicht voelen.
Bestellingen kunnen nog 3 dagen doorgegeven worden.

11) Varia
- zijn er plannen om mee te doen met actie ‘schoolstraat’ (het volledig autovrij maken van
schoolomgeving bij ochtend- en avondspits? Petra zal dit nader bekijken.
- opstarten statutaire verkiezing van het ouderraad-bestuur in september. Kandidaturen opvragen.
- Ineke op te nemen in mailinglist. inekehaegemans@hotmail.com

