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Verslag Vergadering Ouderraad 9 september 2019

Aanwezig:
Ilse Van Rompaey, Veerle Audenaert (verslag), Kurt Demets, Maarten Zandbergen, 
mevr. Greet, juf Sandra

Verontschuldigd: Jan Haegemans, Mark Vanhamme

1. Briefing schoolraad op 29/8

1. BOS (Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting), de oefening van het 
Katholiek onderwijs om schoolbesturen te professionaliseren, ligt voor onze 
school momenteel stil. De Leuvense secundaire scholen zijn er onderling nog niet 
uit hoe zij dit willen invullen. Voorlopig werkt men in drie clusters: Onze school zit 
samen met de meeste scholen uit de huidige scholengemeenschap en de lagere 
school in Korbeek-Lo in één cluster bij de scholen lager onderwijs in het centrum 
van Leuven. Het is de bedoeling om in 2021 één scholengemeenschap te 
vormen. 

Zoals altijd bij een dergelijke oefeningen zijn er voor- en nadelen. 
Voordelen zijn:

 een efficiëntere aanwending van middelen, bv. een deeltijdse 
klusjesman op school (waar nu geen middelen voor zijn), 

 werken met raamcontracten (gebeurt nu ook al binnen de huidige 
scholengemeenschap), 

 betere aankoopprijzen kunnen bedingen en 
 voor het personeel meer kansen op een werkplek binnen een grotere 

scholengemeenschap. 
Nadelen: 

 wellicht minder zeggenschap over de besteding van de middelen e.d.

De schoolraad heeft de samenstelling van de nieuwe scholengemeenschap 
unaniem goedgekeurd.

2. Organisatie schooljaar 2019-2020
Waar men vroeger sprak over zorgjuffen, wil de school nu spreken over co-
teaching. Men wil evolueren naar een structureel systeem met 2 leerkrachten per 
klas. Het is ook de bedoeling om de leerlingen met zorgnood niet meer steeds bij 
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de zorgjuf te zetten, dit kan vanaf nu ook bij de klasjuf zelf (terwijl de zorgjuf – nu 
dus co-teacher) de sterkere leerlingen bij zich neemt. Het systeem moet ook 
toelaten om meer ruimte te voorzien voor bv. observatie.

3. Toiletten – SVZ: De toiletten zijn in gebruik! Er zijn nog wat kleine mankementen 
die moeten worden opgenomen door de aannemer. 

2. Jaarthema: ‘HANDEN VOL HOOP’

Dit thema wordt voorbereid door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Via de 
pastorale werkgroep wordt op onze school elke maand een thema in het licht 
gezet.

3. Nieuwe leerplan: ZILL – Zin in Leren, zin in Leven

Greet licht het nieuwe leerplan toe. Het is sterk gericht op de individuele ontwikkeling 
van de kinderen en focust op 12 ontwikkelingsdomeinen. In principe is er geen grote 
ommeslag in hoe onze school met onze kinderen werkt, maar het nieuwe leerplan is 
een hele wijziging in ‘benaming’ en er is ook heel wat bijkomende administratielast. 
Sommige doelstellingen verschuiven van leerjaar. De leerkrachten konden zich wel 
al wat inlezen de voorbije periode, maar zullen – wegens gebrek aan eenduidig 
instructiemateriaal - al doende moeten leren hoe ZILL correct te implementeren. Het 
is dus een groeiproces. In principe zullen ouders er niets van merken. Een mijnlijk 
punt is dat het didactisch materiaal nog niet voor alle leerjaren is aangepast aan het 
nieuwe leerplan. De school organiseert op 12/9 een infoavond over het nieuwe 
leerplan.

De ouderraad merkt op dat ZILL focust op de ontwikkeling van de leerlingen op 
school, maar er is in het leerplan geen plaats voorzien voor de ontwikkeling van de 
kinderen thuis en de rol van de ouders daarin. Ouders zijn nochtans de primaire 
opvoeders.  

4. Sport op school

Alle leerjaren gaan per schooljaar een achttal keer naar de sporthal in Boutersem 
voor de sportlessen. De school financiert het transport zelf met de middelen die ze 
krijgt van de gemeente voor culturele activiteiten. Een enkele keer op en af kost 170 
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euro. Greet zal contact opnemen met de nieuwe schepen voor onderwijs om een 
betere regeling te bekomen. 

5. Verkoop van Wafels, truffels en marsepein

Er worden twee mogelijks nieuwe initiatieven geopperd voor het inzamelen van geld: 
de verkoop van kerstkaarten met tekeningen van de kinderen en de verkoop van 
pasta. De ouderraad wenst liever de verkoop van wafels, truffels en marsepein te 
behouden omdat het gemakkelijk werkt (bestellen bij BANI, inpakken en verdelen) en 
intussen ingeburgerd is op school en bij de ouders. In het kader van de toenemende 
aandacht voor gezonde voeding breiden we het assortiment uit met studentenhaver 
en gedroogd fruit. De briefjes voor de bestellingen zullen worden meegegeven op 23 
oktober.

6. Activiteiten en vergaderingen schooljaar 2019-2020
 4/6 oktober: (Groot)ouderfeest

- 4/10 Verkoop van bloemetjes (Raoul in de namiddag, voormiddag ?)
- 6/10 10u drank in de frigo’s zetten: Kurt, Ilse, Hans
- Uitdelen van frisdrank, aan de tap en/of aan de kassa tijdens de pauze en na 

het feest: allen
 8 oktober: Ouderraad
 19 november: Ouderraad + Inpakken pakketten Wafel- en Truffelverkoop
 20 november: Wafel- en truffelverkoop: Uitdelen van de pakketten
 7 januari: Ouderraad
 11 februari: Ouderraad
 26 februari: Restaurantdag
 10 maart: Ouderraad
 20 maart: DE KWIS
 28 april: Ouderraad
 16 mei: Schoolfeest. Ter info: Eerste communie is op 21 mei (Hemelvaartdag)
 23 juni: om 19u Schoolraad (enkel voor de leden van de schoolraad) gevolged 

door een Ouderraad 
 27 juni: Klusjesdag op school 


