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Verslag ouderraad 15 september 2020 – digitaal omwille van COVID-19 

 

 
Aanwezig : Wouter Achten, Kathleen Crabbe, Melina Dedijn, Carla Detiège, 
Tinne Delbaen, Elise Moeskops , Steven Pauly, Lien Schoonjans, Kim Schroeven, 
Veerle Vanvoorden,  Annelore Wallyn, meester Kristof, juf Marieke, juf Lieve, 
juf Jana, juf Stien 

Verontschuldigd :  Ann-Marie Arcq, Olivier Vanparrys, Steven Van Steen. 

 

 

Voorstelling online aanwezigen: 

Er zijn nieuwe mensen aanwezig, virtuele toer rond de 
tafel om iedereen voor te stellen. 

Presentation online attendees: 

There are some new people present, 
virtual tour around the table to introduce 
everyone. 

1. Goedkeuring verslag 

Verslag OR 9 juni: verslag goedgekeurd 

Approval Minutes 

Minutes previous meeting approved 

2. Reilen en zeilen op school  
 Algemeen – corona gerelateerd: 

a: Iedereen goed opgestart, zowel leerkrachten als 
leerlingen. Brengen en afhalen aan de kleuterkant was 
initieel moeilijk maar snel aangepast en nu minder 
wachttijden. 

b: Opstart in code geel. Voorlopig nog geen sprake van 
strengere maatregelen. Bij eventuele code oranje mogen 
er geen derden op school en worden extra muros 
activiteiten [activiteiten buiten school] geschrapt. 

c: Summer school: in onze school werd geen summer 
school georganiseerd. Vanuit stad Leuven wel 
mogelijkheid om leerlingen in te schrijven en daar 
hebben zorgleerkrachten bij geholpen zodat aantal 
kinderen hier toch gebruik van konden maken.  

 Algemeen: 

a: Jaarthema met 3 vestigingen: ‘verrassend vreugdevol’ 
met als prioriteiten: 

   1: Technisch en begrijpend lezen.  
-Vorig jaar gestart maar meerjarenplan. Van kleuterklas 
tot 6e leerjaar. 
-Bij kleuters: technisch lezen is basis voor begrijpend 
lezen. Herkennen klanken en lettergrepen. Aan de hand 
van liedjes, luisteren verhalen, heel speels. 

 

School updates 

General - corona related: 

a: Everyone started well, both teachers and 
pupils. Bringing and picking up was difficult 
but quickly adapted and now less waiting 
times. 

b: Startup in code yellow. Currently no 
consideration for stricter measures. As of 
code orange no third parties will be 
allowed at school and extra muros 
activities will be cancelled. 

c: Summer school. No summer school 
organized in our school. From the city of 
Leuven it was possible to register students. 
Our care teachers helped with the 
registration so that a number of children 
could still make use of it.  
 
General: 
a: Annual theme with 3 locations: 
'surprisingly joyful' with priorities: 
   1: Technical and comprehensive reading.  
-Started last year but multi-year plan. From 
nursery class till 6th grade. 
-For toddlers: technical reading is the basis 
for comprehensive reading. Recognizing 
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   2: Opvolging kinderen nav corona:  
-Leerling Volgsysteem (LVS) toetsen worden momenteel 
afgenomen = dit laat toe om na te gaan waar de 
pijnpunten zijn. De leerkrachten volgen goed op waar de 
leerachterstanden zijn.  September is herhalingsmaand, 
algemeen lijkt het dat er meer nood is aan herhaling van 
wiskunde en taal. 
 
b: Naschoolse opvang gestart. 

c: Nieuwe traiteur:  

-Leerlingen en leerkrachten werden reeds bevraagd.  
-Positief: ziet er beter uit, minder saus, gezonder. 
-Kleine puntjes: aardappelen liefst voorgesneden voor 
kleuters. Aardappelen worden zowel voor kleuters als 
lagere school gezamenlijk geleverd maar LS eet later, dus 
levering zal nu opgesplitst worden. 
-Link naar menu staat op website school. 

 
 
 Lagere School 
2de graad: 

a: Boerderijklassen 3e leerjaar: fijn dat dit is kunnen 
doorgaan. Pluim naar én de boerderij én de leerkrachten. 
Topweek voor de kinderen.  

 

sounds and syllables. By means of songs, 
listening to stories, very playful. 

   2: Monitoring children after corona:  
-LVS tests are currently being done and will 
allow for analysis of any are pain points. 
Teachers are following up on this up well. 
September is usually month of repetition, it 
seems like this year there are are bigger 
differences, and more repetition of 
mathematics and language is needed. 
 
b: After-school care started. 

c: New caterer:  
-Pupils and teachers have already been 
questioned.  
-Positive: Looks better, less sauce, 
healthier. 
-Small items for improvement: potatoes 
preferably pre-cut for toddlers. Potatoes 
are delivered together for both preschool 
and primary school, but primary school 
eats later, so delivery will now be split. 
-Link to menu is on website school. 
 
Primary School 
2 grade: 
a: Farm classes: Top week for the children. 

3. Planning schooljaar 2020 - 2021 

a: Kalender: 2 laatste data OR ontbreken : 18 mei en 24 
juni 

b: Activiteiten: Wat kan wel, wat niet? 
-geen mensen samenbrengen onder code geel 
-herfstwandeling: ondanks buiten activiteit moeilijk 
verdedigbaar dus cancellen. Je komt samen, ook al met 
afstand, toch schrik van besmetting en kans bestaat met 
zo’n activiteit en dit kan schoolwerking in gevaar 
brengen.  
-online oudercontact met ouders om elkaar te leren 
kennen en verbondenheid te creëren. Op te volgen met 
schoolteam 
-brainstormen hoe kunnen we coronaproof activiteiten 
organiseren. Meer adhoc beslissingen hierover? Bij brief 
cancellen herfstwandeling vraag ouders of ze 
coronoproof ideeën hebben. 
 
 

Planning schooljaar 2020 - 2021 

a: Calendar: 2 last dates OR missing: May 
18th and June 24th  

b: Activities: What can, what can't? 
-we can’t bring people together under 
code yellow 
-Autumn walk: despite outside activity 
difficult to defend so cancelling. You come 
together, even at a distance, but you are 
still afraid of infection and there is a 
chance with such an activity and this can 
endanger school activities.  
-online parental contact with parents in 
order to get to know each other and create 
bonding. To be followed up by school 
team. 
-brainstorming how to organize 
coronaproof activities. More ad hoc 
decisions about this? By letter cancel 
autumn walk ask parents if they have 
coronoproof ideas 
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4. Budgetaanvragen 2020 - 2021 

a: Nieuwe ICT coördinator: veel ICT- materiaal verouderd 
zoals laptops voor kinderen, borden voor kleuterschool, 
hoofdtelefoons, … 

b: VOS speelplein: budget dat buiten subsidie valt: 2.000 
euro voor buffer. Onderhoud speeltuig moet wel door 
school gebeuren, dus jaarlijkse buffer nodig hiervoor. 

c: Eindafrekening vorig schooljaar moet nog opgemaakt 
worden. Volgende OR zal het budget en de afrekening 
worden voorgesteld, penningmeester niet beschikbaar 
vandaag. 
 

Budget 2020 - 2021 

a: New ICT coordinator: a lot of ICT-
material outdated f.e.  laptops for children, 
signs for kindergarten, headphones, … 

b: VOS playground- budget outside 
subsidized funding: €2,000 for buffer. 
Maintenance of playground equipment 
must be done by the school, so an annual 
buffer is needed for this. 

c: Final settlement of budget for last year 
has yet to be made. Final settlement and 
budget for current year to be proposed at 
the next meeting. 

5. Werkgroep verkeer 

a: Nieuwe studie: studiebureau D+A aangeduid om 
studieopdracht uit te voeren. Van zodra daar nieuws van 
is, worden we op de hoogte gehouden. 

b: meenemen volgende meeting stad: veilige 
schoolomgeving: Egenhovenweg ook Kiss & ride/ 
voldoende veilige parkeerplek. 
 

Workgroup Traffic: Celestijnenlaan 

a: New study: D+A appointed to carry out 
study assignment. As soon as there is news 
of this, the city of Leuven will inform us. 

b: point for the next meeting with the city: 
safe school environment: Egenhovenweg 
also Kiss & ride/ sufficient safe parking 
space. 

6. Werkgroep VOS 

a: Subsidie speelplein: 15.000 euro voor aankoop en 
installatie speeltuig en bijkomend voor 7.500 kunnen we 
landschapsarchitect aanstellen om mee uit te werken. 
Voor de uitvoerfase maken we ook kans op 6.000 euro. 

b: Volgende werkpunt: speelplaats Egenhovenweg. Vorig 
jaar was er een bike repair day voorzien om een voorraad 
fietsjes aan te leggen voor de Egenhovenweg. Dit werd 
gecancelled owv corona. Schoolteam te bespreken of het 
zin heeft om dit dit jaar terug op te nemen. 
 

Workgroup VOS 

a: Subsidy playground: 15.000 euro for 
purchase and installation of playground 
equipment and additionally we can appoint 
a landscape architect for 7.500 euro. We 
also have a chance of winning 6.000 euros 
for the implementation phase. 

b: Next working point: playground 
Egenhovenweg: consider whether it would 
be useful to organize a bike repair day this 
year (has been cancelled last year). 

7. Varia 

a: Politie aanspreken ivm chaos aan verkeersheuvel aan 
de Egenhovenweg: nu verkeersborden ‘verboden 
parkeren’ aan verkeersheuvel/ inrit boer. Mensen 
parkeren en maneuvreren nu aan braakliggend stuk 
grond aan overkant. Carla spreekt nieuwe wijkagent, 
Machteld Paesen, aan.  

b: Schoolraad: 7 oktober 1ste schoolraad, agenda staat 
nog niet vast. OR wil graag positieve feedback geven ivm 
de vlotte communicatie tijdens corona en dat we als OR 
het apprecieerden hen te helpen bij deze communicatie 

c: CLB communicatie: covid beslissingsboom enkel 
verspreid in het Nederlands, niet duidelijk voor 

Miscellaneous 

a: Consult local police for control the chaos 
at Egenhovenweg entry: currently there 
are traffic signs 'forbidden parking'. People 
are now parking and manoeuvring on 
fallow land on the other side. Carla will 
reach out to the new neighbourhood 
policewoman, Machteld Paesen.  

b: Schoolcouncil: October 7th 1st school 
council, agenda is not set. PTA would like 
to give positive feedback on the smooth 
communication during corona and that we 
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OVERZICHT AFKORTINGEN/ACRONYMS  

• VOS: Verfraaiing en Opwaardering Speelplaats [workgroup for the improvement of the 
playground]  

• VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen [Flemish confederation of 
parents and parents’ committees]  

CONTACT  

• Werkgroep Schoolquiz : Veerle Vanvoorden 
• Werkgroep VOS : Wouter Achten  
• Werkgroep Schoolfeest : Lien Schoonjans & Kim Schroeven   
• Werkgroep Fuif :  Wouter Achten & Melina Dedijn 
• Werkgroep Kersthappening : Tinne Delbaen 

 
 
 

 
 BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021  

allen onder voorbehoud richtlijnen overheid 
 

• 11 oktober: herfstwandeling: geannuleerd - cancelled 
• 22 oktober: ouderraad 
• 1 december: ouderraad 
• 11 december: kersthappening 
• 21 januari: ouderraad 
• 29 januari: kwis 
• 2 maart: ouderraad 
• 20 maart: TerBoum 
• 22 april: ouderraad 
• 1 mei: schoolfeest 
• 18 mei: ouderraad 
• 24 juni: ouderraad 
 

anderstalige ouders. Opzoeken of we in Engels en Frans 
terugvinden. 

d: Website school - pagina’s OR niet correct. Annelore 
volgt op. 

e: Update lijst helpers: aanschrijven mensen die op de 
lijst staan met vraag of ze nog willen helpen 
 

as PTA appreciated helping them with this 
communication. 

c: CLB communication: covid decision tree. 
At the moment only in dutch , please check 
if we can find them in English and French. 

d: Website school - pages OR not correct. 
Annelore will take care of it. 

e: Update list of helpers: write to people 
on the list asking if they still want to help. 
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