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Verslag ouderraad 21 januari 2021  
 digitaal omwille van COVID-19 

 

 
Aanwezig : Wouter Achten, Melina Dedijn, Tinne Delbaen, Carla Detiège, 
Steven Pauly, Kim Schroeven, Olivier Vanparrys, Veerle Vanvoorden, 
Annelore Wallyn, juf Kristel [taaljuf], juf Anne [5e leerjaar]. 

Verontschuldigd : Ann-Marie Arcq, Elise Moeskops, Lien Schoonjans, 
Dominique Schrijvers, Steven Van Steen. 

 

1. Goedkeuring verslag 

Verslag OR 1 december: verslag goedgekeurd 

Approval Minutes 

Minutes previous meeting approved 

2. Reilen en zeilen op school  

 Algemeen – corona gerelateerd:                                 
-Sinds herfstvakantie geen besmettingen.  
-Maandag 25/1 mondmaskerplicht 3e graad wanneer 
leerling/leerkracht besmet zou zijn. Vrijblijvend mag 
kind dit ook dragen zonder besmetting. Er wordt mail 
verzonden met richtlijnen. 
-Geen afkoelweek voor de krokusvakantie .                                                          

 Algemeen: 

a:  Pedagogische studiedag: 
-Kleuterschool: fijne motoriek 
-Lagere school: dia testen 
 
b: Inschrijvingen 
-22 broers en zussen zijn reeds ingeschreven voor de 
instapklas. 
-Geen kijkdagen - enkel digitaal maar directie wacht 
op instructies stad Leuven.  
-Idee: filmpjes maken voor op website : zijn er 
ouders/kinderen die aan het woord willen komen. 
Actiebeelden maken van tijdens 
speeltijd/sportactiviteiten/… 
 
Kleuterschool 

a: Fietsen 
-2e en 3e fietsen buiten.  
-Ondertussen waren ook de instapklas en eerste kk 
gestart maar door het slechte weer staat dit even on 
hold. 
 
 
 
 

School updates 

General - corona related: 
-No contaminations reported since autumn 
holidays.  
-Monday 25/1 compulsory mouth mask 3rd 
grade when student/teacher would be 
contaminated. Children may also opt to wear 
mouth mask full time, without report of 
contamination. An email with guidelines will 
be sent. 
-No cooling off week 

General: 
a: Pedagogical study day: 
-Nursery School: fine motor skills 
-Primary school: Dia-testings 
 
b: Enrolments 
-22 brothers and sisters are already registered 
for the entry class. 
-No open days - only digital but management 
is waiting for instructions from the city of 
Leuven.  
-Idea: to shoot some video clips for the 
website: are there parents / children who 
want to speak in front of a camera to promote 
the school. Action shots during playtime/ 
sporting activities/... 
 
 
 
 
 
 

http://www.terbank-egenhoven.be/terbank/ouderraad-terbank/ouderraad-terbank-verslagen/verslagouderraad10januari2012/Logo_Ouderraad_Terbank.png?attredirects=0
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b: Grootoudersfeest:  
-29 januari link met ouders gedeeld.  
-Kaart geknutseld met versje/liedje. Tekenfund 
project om sponsoring te vergaren. 
 
Lagere school 
a: Kangoeroewedstrijd:  
-3e graad: klassikale deelname 
-Andere lagere schoolklassen: kinderen kunnen 
vrijblijvend inschrijven. 
 
b: Ander nieuws: 
-Op 1 maart gaat juf Karina op pensioen. Er wordt 
gekeken naar vervanging voor de uren die vrijkomen. 
Eerst interne invulling tot eind dit schooljaar nadien 
worden uren herbekeken.   

Nursery School 
a: Bicycles 
-2nd and 3rd year use bikes regularly outside.  
-Meanwhile, the entry class and 1st year also 
started but due to the bad weather this is on 
hold for a while. 

 
b: Grandparents party:  
-January 29 link with parents shared.  
-Card made with verse/song. Drawing-fund 
project to raise sponsorship. 
 
Primary School 
a: Kangaroo contest:  (mathematics competition) 
-3rd grade mandatory participation 
-Other primary school classes: children can 
register without obligation. 
 
b: Other news: 
-On March 1, juf Karina will retire. We are 
looking for replacements for the hours that 
become available. Until the end of this school 
year this will be done internally. Afterwards, 
we will analyze the need for a new hire.    

3. Meerjarenplan ICT 

Er komt een ‘digisprong’ vanuit regering, er staan veel 
voorwaarden tegenover om subsidie te verkrijgen. 

-20 tal Chromebooks gekocht eind 2020 
-1ste graad: hoofdtelefoon, muis, laptopkar, 12 
chromebooks 
-2e en 3e graad: 16 Chromebook: naschools worden 
deze ook gebruikt.  
-Uitbreiding WiFi aan Celestijnenlaan tijdens 
krokusvakantie . 
-Elke klas heeft beamer en digibord - na 5 jaar op 
einde levensduur - dus daar draaisysteem uitwerken 
om niet alles samen te vervangen. 
 

ICT multiyear plan 

There is a ‘digisprong’ coming from the 
government, in order to develop the IT 
infrastructure. There are a lot of conditions to 
apply for a subsidy. 

20 Chromebooks bought by the end of 2020 
-1st grade: headphones, mouse, laptop cart, 
12 Chromebooks 
-2nd and 3rd grade: 16 Chromebooks: these 
will also be used after school.  
-WIFI expansion at Celestijnenlaan during the 
winter holidays. 
-Each class has a beamer and Digi board - after 
5 years they will be at the end of their lifespan 
- so we will work out a rotating system in 
order not to have to replace everything 
together. 

4. Voorstel jaarbudget 2020 -2021 

a: ICT: €1.000 voor zowel lagere school als 
kleuterschool  

b: VOS: wat is onze eigen inbreng? Nu nog raming - 
provisie van vorig jaar behouden = €2.000  Dit is  voor 
alles wat niet onder subsidie valt. 

Budget 2020 - 2021  

a: ICT: €1.000 for both primary school and 
nursery school  

b: VOS: what is our own contribution? Now 
still estimate -  provision of last year kept = 
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 €2.000 euro. This is for everything that is not 
covered by the subsidy. 

5. Werkgroep VOS 

a: Subsidie speelplein:  
Er is ontwerp gebaseerd op input leerlingen en 
leerkrachten. Veel belang aan groene elementen 
geïntegreerd in dynamische speelplaats. 
Soort parcours met doorstroom dat om de zoveel tijd 
aangepast kan worden.  
Voetbalveld blijft en er blijft voldoende ruimte voor 
bvb schoolfeest. 

Voorstel op personeelsraad gebracht maar aantal 
opmerkingen: 
-Mikado bouwplaats: nood om te onderhouden, ook 
door schoolteam 
-Geen groot draagvlak om team te mobiliseren om 
bouwplaats te onderhouden/aanpassen 
-Hoe zit het met vandalisme/bezoekers buiten 
schooluren. 
-We stellen speelplaats open voor de wijk dus 
verwachten meer omkadering/ondersteuning vanuit 
stad. 
 
Planning: september 2021 

Workgroup VOS 

a: Subsidy playground:  
There is a design based on input from pupils 
and teachers. High importance of green 
elements integrated into dynamic playground. 

A sort of route with a through-flow that can 
be adapted every so often.  
Football field remains and there is enough 
space for school parties, for example. 

Proposal brought to staff council but some 
comments: 
-Mikado construction site: need to maintain, 
also by the school team 
-Not much support to mobilize the team to 
maintain/adapt the building site 
-What about vandalism/visitors outside school 
hours. 
-We are opening up the playground to the 
neighborhood, so there should be more 
supervision/support from the city. 

Planning: September 2021  

6. Verkeer 

a: Verkeersveiligheid Egenhovenweg: 
Carla heeft dit opgenomen met schepen Van Sina.  
Een vertegenwoordiger van stad Leuven heeft samen 
met Carla de situatie geobserveerd op een ochtend 
met slecht weer waarbij situatie heel gevaarlijk was. 
Kinderen kwamen te voet aan of met fiets maar ook 
veel kinderen die met wagen werden gebracht. 

Parking naast kledingbollen: daar zie je niet wie er 
wandelt enz. dus enorm gevaarlijk als je daar staat en 
wil vertrekken. 

Ook aan celestijnenlaan werd er controle gedaan.  

Oplossing aangeboden: enkel fietsers en kinderen die 
te voet komen mogen langs Egenhovenweg 
toekomen. De andere kinderen via de Celestijnenlaan. 
Voor uitvoering van dit voorstel dient het opvangplan 
‘s ochtends aangepast te worden. Dit wordt nog 
grondig bekeken en dan gecommuniceerd naar de 
ouders. 

 

 

Traffic 

a: Traffic safety on Egenhovenweg: 
Carla has taken this up with Mr. Van Sina.  
A city representative has visited the school on 
a morning with bad weather, the situation was 
very dangerous. Children arrived on foot or by 
bike but also many children arrived by car. 
Parking next to clothing bins: you can't see 
who is walking there etc. so very dangerous if 
you stand there and want to leave. 

They have also visited the parking at the 
Celestijnenlaan.  

Solution offered: only cyclists and children 
who come on foot are allowed to enter the 
school via Egenhovenweg. All the kids that 
come by car, have to enter via Celestijnenlaan.  
The school is looking at the proposal 
thoroughly because a number of adjustments 
need to be made, and once agreement is 
reached this will be communicated broadly to 
all parents. 
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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]  

 

 

 

7. Feedback schoolraad 

-Veel over verkeer gesproken. 
-Meerdere buddy’s die kinderen ondersteunen om 
Corona-achterstand in te perken 
-Max. capaciteit aantal kinderen in de instapklas 
wordt verlaagd tot 44 kinderen. 

Feedback school council 

-Lots of talk about traffic. 
-Multiple buddies supporting children to 
reduce Corona arrears 
-Max. capacity number of children in entry 
class is reduced to 44 children.  

8. Evaluatie kerst aperobag  

-Winst: €599,44 
-Zowel voorbereiding als afhaalmoment waren vlot 
verlopen. 
-Wel jammer dat kerstrozen en aperobags apart 
stonden: waren toch aantal mensen die aan verkeerde 
adres stonden. 
-Zeker voor herhaling vatbaar. 

Evaluation Aperobag  

-Profit: €599,44  
-Preparation and pick-up went smoothly. 
-It's a pity that Christmas roses and apero bags 
were placed separately: a number of people 
went to the wrong location for pickup. 
-Definitely worth repeating 

9. Valentijnsontbijt 14/02/2021 

Deelnemers groep: Lien, Kim, Steven, Melina, Elise  
Al veel ontbijtacties gepland door verenigingen in de 
buurt, daarom eerder inplannen op Moederdag op 9 
mei. 

Valentine’s breakfast 

Participants: Lien, Kim, Steven, Melina, Elise. 
Reschedule to Mother's Day on 9 May, due to 
competing activities. 

10. Trooper 

De optie om Trooper te activeren om zo extra 
inkomsten te genereren werd besproken.  
Voor koper geen meerprijs enkel via website Trooper 
gaan en op logo winkel klikken waar je wil kopen. 
We moeten wel een doel omschrijven waarvoor we 
deze giften zullen gebruiken zodat we dit in alle 
transparantie opzetten. 
 

Trooper 

Discussion held to activate Trooper to 
generate additional income.  
For buyers, no extra costs, just go to the 
trooper website and click on the logo of the 
shop you want to buy from. 
We do need to describe a purpose for which 
we will use these donations so that we set this 
up in all transparency. 

11. Varia 

-Kwis gaat niet door op 31/01, maar is af dus kan op 
later moment doorgaan bij eventuele versoepeling 
van regels. 

Miscellaneous 

-The quiz will not take place but is finished, so 
it can be organized quickly at a later time if 
regulations allow. 
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CONTACT  

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

 
 

 
 BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021  

allen onder voorbehoud richtlijnen overheid 
 

• 2 maart: Ouderraad 
• 20 maart: TerBoum (afgelast) 
• 22 april: Ouderraad 
• 1 mei: Schoolfeest 
• 9 mei: Moederdag ontbijtmand 
• 18 mei: Ouderraad 
• 24 juni: Ouderraad 
 

 


