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Verontschuldigd: 
Johan Ottenburgh  
Michael Wyffels  
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Juf Sarah  
 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 

 

2. Verslag schoolraad 
 
BOS (bestuurlijke optimalisatie door samenwerking) 
 
De Leuvense katholieke basisscholen hebben zich geëngageerd om samen te werken onder één schoolbestuur.  
Er wordt nog gewacht op een akkoord voor de middelbare scholen, wat iets moeilijker ligt.  De start zou voorzien 
zijn voor september 2020. 
 
Stel dat dit project niet doorgaat, wordt gekozen om door te gaan als scholengroep (zoals het nu is). 
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De schoolraad heeft nog enkele bezorgdheden geuit.  Er was in het project bv. nog niet gedacht aan de rol van 
schoolraden en leerlingenraden.  Dit wordt teruggekoppeld naar de vergaderingen. 
 
Verbouwing 
Het erfpacht en het recht van opstal zijn verlengd voor de komende 30 jaar.  Er moeten nog enkele historische 
bouwmisdrijven uitgeklaard worden voordat de goedkeuring kan worden gegeven door de dekenij.  Tot dan kan 
er niet verder gegaan worden met de plannen. 
 
Enquête 
De enquête wordt verder besproken in de werkgroep communicatie.  Het doel is dat in de laatste schoolraad van 
dit jaar (31 mei) de resultaten kunnen besproken worden. 
 
Aantal leerlingen op 1 februari 
Kleuterschool: 173 leerlingen (vorig jaar 164) 
Lagere school: 274 leerlingen (vorig jaar 267) 
 
Verkeerssituatie rond de school 
De situatie voor de school zal verder worden aangekaart bij de stad 
 
Inspiratiedag Oefenkans Nederlands 
Zie verder in het verslag 
 
Communie en Vormsel 
Er zijn dit jaar een 14-tal communicanten (op 48 leerlingen).    Voor het vormsel zouden er 7 leerlingen 
ingeschreven zijn. 
 

 

3. Pastaverkoop 
 
De verkoop kwam traag op gang, maar leverde uiteindelijk een gelijkaardig bedrag op als de pizza vorig jaar. 
 
Er was wat verwarring door de combinatie aankondiging (met uitgebreide uitleg) op Gimme en de strookjes 
(zonder uitleg) op papier.  In de toekomst eventueel meer briefjes per leerling meegeven én de uitleg er bij? 
 
Er waren wel enkele opmerkingen over de pasta.  Sommige vonden de smaak te zuur en de bakjes bevatten niet 
altijd de 400gr die beloofd werd.  Dit wordt doorgegeven aan de leverancier. 
 

 

4. Schoolfeest 
 
Het thema van het schoolfeest wordt “De Twijg rond de wereld” waarbij gewerkt wordt rond de verschillende 
culturen op school.  Voor het schoolfeest zal gewerkt worden rond Pakistan en dat zal verder getrokken worden 
in het schoolfeest.  
 
Er zal een mevrouw komen die henna tattoes zet, en ook het eten zal multicultureel worden.  Enkele anderstalige 
mama’s gaan Marrokkaans eten maken.  Er zal ook chili con carne (Mexico) en frisco’s (Alaska) zijn. 
 
Er wordt druk gezet bij stad Leuven om herbruikbare bekers vast te krijgen.  Als dit niet lukt zal er helaas met 
wegwerpbekers gewerkt moeten worden.  De bekers die we bij allerlei verenigingen verzamelen zijn niet altijd 
proper en via de brouwer zijn ze niet gemakkelijk te verkrijgen.  Zelf bekers met logo maken is duur, en deze 
zouden als ‘souvenir’ kunnen meegenomen worden.  De ODR vindt het gebruik van wegwerpbekers in een MOS-
school jammer en zoekt mee naar een oplossing. 
 

 

5. Werkgroepen 
 
Verkeer: 
Op 9 mei is het fietsexamen.  Er wordt hulp van ouders gevraagd om dit te begeleiden. 
De communicatie met de stad over het zebrapad loopt nog. 
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Mos  
Er komt een ‘Wiglo’, een iglo uit wilgentenen. 
 
Trooper  
Er is al een opbrengst van 48 euro, en de flyers zijn nog maar vandaag meegegeven.   Ook via FaceBook en 
opde quiz zal promo gemaakt worden.  
 
 

 
6. Vastenactie 
 
Dit jaar wordt geld ingezameld voor Tapas vzw.  Deze vzw zetten studenten in als stagiairs op een aantal 
projecten in binnen- en buitenland.  Er zijn projecten in het Klein Kasteeltje, in Polen en Nicaragua.  
 
Door rechtstreekse betrokkenheid met mensen van Tapas vzw zijn we zeker dat het geld goed besteed wordt. 
 
Er is een paneel gemaakt met wat foto’s voor in de hal en er wordt in de klassen uitleg gegeven over het project. 
 

 

7. Project Oefenkans Nederlands 
 
Er is een tweede koffiemoment geweest, waarop een tiental anderstalige ouders aanwezig waren.  Dit is door 
Zieneb en Sarah in elkaar gestoken en er werd wat uitleg gegeven over hoe de school werkt en er werden ook 
spelletjes gespeeld. 
 
Er is nu gekozen voor een vast moment op woensdagvoormiddag om de 2 weken, om regelmaat te creëren.  
Anderstalige ouders die overdag werken vallen nu wel uit de boot dus wordt bekeken of er ook een avond-sessie 
kan worden georganiseerd.   
 
Het volgende koffiemoment is op 28 maart.  Dan zal meer uitleg gegeven worden over hobby’s, zowel voor de 
kinderen als voor de ouders. 
 

 

8. Nieuwe speeltuigen 
 
Er zijn nieuwe speeltuigen aangekocht dankzij ontvangen subsidie.  Er hangt een twister (de bollen moeten nog 
geschilderd worden), een vervorm-spiegel en iets om op te zitten.  Er komen ook foursquare-velden, maar het 
weer werkte nog niet mee om de lijnen te schilderen. 
 

 

9. Vergadering april 
 
De volgende ODR-vergadering wordt verplaatst naar 19 april, omdat de originele datum overlapte met een 
infomoment voor de overgang 3e kleuterklas -> 1e leerjaar. 
 

 
 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Quiz 
 
De quiz is net volzet.  Er staan geen ploegen op de wachtlijst 
 
De prijzen zullen dezelfde zijn als vorig jaar. 
 
De werklijst werd doorgemaild.  Iedereen moet zo snel mogelijk zijn opmerkingen doorgeven. 
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De sponsors die belangrijke sponsoring doen zullen groter worden geprojecteerd dan de sponsors die ‘brol’ 
geven. 
 

 

2. GDPR 
 
Vanaf 25 mei gaat de nieuwe GDPR-regelgeving in voege.  Dit gaat om bescherming van persoonsgegevens en 
het recht om vergeten te worden.  Ook voor de ODR moeten hier acties worden ondernomen. 
Pieter en Pieter-Jan kijken na welke verplichtingen dit inhoudt. 
 

 

3. Voorzitter schooljaar 2018-2019 
 
Hans stopt als voorzitter.  Marjan heeft zich kandidaat gesteld om Hans op te volgen volgend jaar.  Gesteund 
door Kirsten als penningmeester en Pieter als secretaris zal zij dit heel goed doen.  
 

 

4. Staantafels 
 
Er zijn nog 5 bruikbare staantafels.  De school zou graag nog 5 extra staantafels aankopen en vraagt budget.  De 
ODR beslist tot de aankoop van 3 tafels.  Jef zoekt de beste prijs/kwaliteit aankoop. 
 

 
 

Volgende vergadering: 19 april 2018  
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


