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Verslag vergadering schoolraad van 27 oktober 2016 
 
 
Aanwezigen: :  
 
 

Pedagogische raad  Juf Lut 
Juf Nan 

 
 Ouderraad   Heidi Lenaerts 

Pieter Heymans 
       

Lokale gemeenschap  Hilde Van Wichelen (voorzitter) 
    Wim Van Olmen 
    Sarah Polfliet (verslag) 
     

 
Directie    Sarah Clauwers 

   
            Genodigden          / 
 
 
Verontschuldigd     Juf Nicole (ziek) 
     Hans Coessens (ziek) 
  

 
 

1. Verkeer meting + knelpuntenvergadering 

Inspiratie op de ouderraad vorige week, er waren +/- 150 antwoorden op de  

verkeersvragenlijst. Er is nog een hele negatieve perceptie. De resultaten zijn 

bekendgemaakt aan de leerkrachten, de ouders kregen grafieken maar geen overzicht van 

gedetailleerde reacties. 

We overlopen een aantal reacties: 

- Stadswachters s’ochtends zijn een grote meerwaarde en ze zorgen voor een grote 

veiligheid.  

- De leerkrachten na school zijn vaak wel snel weg.  

Is het de bedoeling om kinderen zonder ouder veilig over te laten? Is het de 

bedoeling om te blijven staan tot de poort open is? Welk mandaat hebben 

gemachtigde opzichters? 

Misschien is het niet slecht om dit wel eens te bekijken of hier een duidelijke 

afspraak over kan gemaakt worden? 

Wettelijk gezien zijn leerkrachten niet bevoegd om dit te doen.  

De resultaten van verkeer in het algemeen zouden uit de enquête moeten kunnen komen. 
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 Grote lijn is dat ouders de inspanningen van de school zien en appreciëren maar 

vinden dat het dorp en de kruispunten echt veel te gevaarlijk zijn 

 Kan er een enquête bij de buurtbewoners gebeuren om de info te bundelen en een 

grotere duw aan de stad te kunnen geven? 

Vanuit de stad (knelpuntenvergadering) zal er volgende maand beslist worden welke scholen 

nog gemachtigde opzichters krijgen. In de situatie van de Twijg zou er eigenlijk een 

politieagent moeten staan. De vergaderingen blijven gevolgd worden om te blijven pushen 

naar meer. 

De Twijg krijgt wel een zebrapad als voorlopig antwoord op het verkeer, in de loop van 2017. 

De groeningenstraat  s ’ochtends en s ’avonds toe zetten zou ook al veel oplossen. 

Er komt een mobiliteits-avond (politiek georganiseerd) om in Wijgmaal na te denken over 

verkeer. Er komt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan in Leuven. Begin maart komen er 

containers in Wijgmaal waar ze tonen wat de plannen met Wijgmaal zijn. Mobiliteit staat 

hier nog niet in. Dit op zich is al een vreemd iets. 

Een school op het Engels plein is momenteel ook bevroren. Alles rond scholen en 

infrastructuur, verbouwingen wordt momenteel bevroren. 

 

2. Brede school 

Is vorige keer uitgebreid aan bod gekomen (zie verslag schoolraad 27 oktober) en absoluut 

de moeite waard om verder op te volgen. Het samenzitten en brainstormen tussen ouders 

en Kido is uitgesteld wegens ziekte.  

Tussen 16 u – 17u is er een naschools aanbod, dit loopt verder zoals het ook vorig jaar was. 

Dit is volledig dankzij de Kido. De vraag is vooral of er ideeën zijn voor activiteiten (aan een 

kleine vergoeding) en/of mensen die lessen willen geven/sport/activiteiten. Op dit moment 

is het heel hard zoeken naar mensen die om 16 uur aanwezig kunnen zijn. 

Het gaat steeds om periodes van 10 beurten. Het is wel nodig dat de kinderen weten 

waarvoor ze zich inschrijven. Bv multisport, gezelschapsspelen... . De zoektocht nu is voor 

volgend schooljaar. 

Ideeën vanuit de schoolraad: 

Jona kindertheater 

Jongeren die een eigen hobby hebben en na school tijd hebben om dit hier te komen tonen, 

initiatie geven.  

Flanders DC: creativiteit en ondernemerschap 

Voetbal: spelers zelf en niet per sé de trainers die de initiatie komen geven 

Patrick had de vraag gesteld of hij op de school kon rekenen als het nodig was. Het initiatief 

lag bij hem, na de brainstorm vandaag laten we hem weten dat we terug hebben 

samengezeten en we benieuwd zijn naar de stand van zaken. Het zou goed zijn voor de link 

tussen ouderraad en Kido dat dit samen opgevolgd wordt. 
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3. Enquête infrastructuur en verkeer 

147 van de 230 vragenlijsten werden ingevuld. 

- Bereikbaarheid klasleerkrachten: 95% tevredenheid. 

- Gimme: overgrote meerderheid van de mensen is tevreden maar het is niet altijd 

duidelijk welke berichten voor ouders individueel belangrijk is. De titel van het 

bericht is belangrijk zodat ouders beter weten wat voor hun kinderen is en snel 

moet opgevolgd worden en wat niet. 

- Sociale media: de helft van de mensen volgt de school niet. Via geen enkel kanaal. 

Aankondigingen (voornamelijk activiteiten) gebeuren via die weg, er wordt verder 

over nagedacht hoe dit nog beter kan. 

- Bereikbaarheid secretariaat was 1 iemand niet tevreden over, directie 13 mensen. 

De school haalt actiepunten uit deze enquête vooral ifv zorg. Deze werden besproken op de 

personeelsvergadering en gaan de volgende ouderraad ook terug voorgesteld worden. 

Zorg op school was de afgelopen jaren niet evident. Uit de vragenlijst merkte je wel dat de 

mensen voelen dat er veranderingen en andere keuzes gemaakt zijn. 

Ikzelf heb geen contact gehad met de zorg, maar ik hoor in het dorp dat... -> is een paar keer 

terug gekomen en baart de school wel wat zorgen omdat de via via’s de achtergrond niet 

altijd meenemen. De school wil inzetten op het terugwinnen van vertrouwen, de cultuur is 

aan het veranderen, de school heeft grote veranderingen gedaan.  

Sarah heeft interesse bij leerkrachten bevraagd rond zorg. Hierop was veel respons er gaat 

nu in subgroepen rond verschillende thema’s verder nagedacht worden bv anderstaligen, 

mixen van de klassen, huiswerkbeleid... . Het is de bedoeling dat er over visie nagedacht 

wordt om dan concrete toepassingen in de praktijk te hebben die gemakkelijk door de 

leerkrachten kunnen gevolgd worden. 

Anderstaligen (moedertaal andere taal) bijna 25% van de schoolkinderen. 

8 jaar geleden was er een enquête vanuit de ouderraad, is hier vergelijking mee gebeurd? 

Nee hier is geen concrete vergelijking mee, het gaat ook over heel wat andere thema’s dan 

toen. Wat Sarah zo kan zeggen is dat er 8 jaar geleden weinig mensen wisten dat er een 

ouderraad was nu 100%. Ook de schoolraad heeft nu een betere bekendheid. De mensen 

kennen de raad maar volgen hem niet. 

Kan de vragenlijst ook op niveau van de kinderen afgenomen worden? 

 

4. Aanmeldingen 

Er zijn 2 openschooldagen in de Leuvense scholen, dit was gisteren 22 februari en op 10 

maart. Gisteren waren er 15 gezinnen aanwezig, dit is zeker goed. Elk half uur is er een 

rondleiding, de leerkrachten weten dat de mensen dan in de klas binnen en buiten komen. 

Er zijn 48 plaatsen voor volgend schooljaar, er zijn 26 kinderen die vanuit Leuven de 

goedkeuring gekregen hebben vanuit broers en zussen. Online heb je een maand de tijd op 
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je aan te melden, je kiest je top 3, je afstand van de school... . Het computersysteem kiest en 

meestal krijgt iedereen zijn eerste keuze.  

 

5. Engagementsverklaring van het BOS 

Deze is getekend met 60 scholen (20 000 leerlingen basis, buitengewoon en middelbaar 

onderwijs) die zich engageren om gestalte te geven aan en schaalvergroting door fusie. Er 

zal een VZW komen die mensen vergoedt voor hun deelname aan het besturen van de VZW. 

De bezorgdheden hierover blijven dezelfde, waar gaat dit naartoe en welke addertjes zitten 

er onder het gras... . We staan hier zeer kritisch tegenover en kunnen moeilijk de positieve 

kanten vinden. 

Dit heeft ook gevolgen voor de leerkrachten. Welke criteria gaan er gehanteerd worden? Er 

is geen recht meer op je vestigingsplaats. De scholen moeten punten afgeven aan het 

geheel, wat wil dit zeggen voor je secretariaat, ICT, ... . Het is momenteel nog niet concreet, 

dus er moet geen paniek gezaaid worden. 

Scholen uit de andere netten vallen er tussenuit, het gaat over het vrij onderwijs.  

Het schoolbestuur steekt hier heel veel tijd en energie in, hierbij komt nog de bouw… 

eventuele versterking voor het bestuur is heel welkom. 

De engagementsverklaring nu is een soort huwelijkscontract om niet meer te scheiden. 

Advies van de schoolraad aan het schoolbestuur: 

Wat is de meerwaarde? We kunnen een meerwaarde zien in bundeling van een aantal 

diensten bv de klusdienst een centraal meldpunt voor ICT... . Dit kan ook zonder één grote 

VZW te worden. Bovendien gaat het vertrouwelijk karakter en de nabijheid van de school als 

dorpsschool dan verloren. We blijven hier kritisch naar kijken.  

6. Varia 

11 mei: etentje 

19 juni laatste schoolraad. 

 

 
 

 

 
 
 
Hilde Van Wichelen      Sarah Polfliet 

 
Voorzitter       Secretaris 
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