
 

 

 

Verslag ouderraad 9 november 2021  
 

 

 
Aanwezig: Tinne Delbaen, Carla Detiège, Elise Moeskops, Steven Pauly, 
Lien Schoonjans, Dominique Schrijvers, Kim Schroeven, David Vandevoorde, 
Veerle Vanvoorden, Annelore Wallyn, Juf Lorena, juf Sarah. 

Verontschuldigd: Wouter Achten, Ann-Marie Arcq, Melina Dedijn, 
Steven Van Steen  

 

1. Goedkeuring verslag 

Verslag OR 7 oktober: verslag goedgekeurd 

Approval Minutes 

Minutes previous meeting approved 

2. Reilen en zeilen op school 

Algemeen: 

-12 november is er school, Ferm gesloten maar school 
zal opvang voorzien.  

-22 tot 26 november: digitale oudercontacten muv 
1ste leerjaar, deze gaan op school door. Vrijdag 12 
november doodle verzonden 

-Nieuwe schoolvisie: gestart in augustus, elke 
leerkracht kon woorden kiezen om visie te illustreren, 
nadien werd in groepjes verder gewerkt. Nu enkel 
werkgroep die 5 kernwoorden heeft gekozen: respect, 
verbondenheid, talenten, diversiteit, groei. Rond deze 
5 woorden wordt er een concept uitgewerkt. 
Werkgroep gaat aantal zinnen bij formuleren die 
hierbij passen. Begin januari wordt hieraan verder 
gewerkt. Ouderraad krijgt dit op voorhand te lezen 
om ook feedback te geven.  

-Corona: mondmaskerplicht vanaf 3e graad, wordt 
zoveel mogelijk in klas aangehouden.  
Contact tracing via CLB kan het niet meer volgen 
waardoor school vaak te laat op hoogte gebracht 
wordt. Ouders zelf zijn gelukkig heel alert en geven 
zelf snel info mbt eventuele besmetting.  
 
Lagere school 

-geen specifieke punten. 

 
Kleuterschool 

School updates 

General: 

-November 12 is a school day, Ferm closed but 
school will provide childcare.  

-22 to 26 November: digital parent contacts 
except 1st grade, these will continue at 
school.  

-New school vision: started in August, each 
teacher could choose words to depict vision, 
then by groups. Now only working group that 
has chosen 5 key words: respect, connection, 
talents, diversity, growth. Around these 5 
words a concept is worked out. Workgroup 
will formulate a number of sentences that fit 
with this. This will be tackled again in early 
January. Parent Council gets to read this in 
advance to also give feedback.  

-Corona: mouth mask mandatory from 3rd 
grade, is kept in class as much as possible. Still 
number of infections. Contact tracing can't 
keep up, so school is notified when it is too 
late. Fortunately, parents themselves are very 
alert and give quick info regarding possible 
contamination.  

 
Elementary school 

- no discussion items 

Kindergarten 



 

 

-Grootouderfeest: zeer vlot verlopen. Voor school 
extra kosten voor ontlenen materiaal maar feest op 
Egenhovenweg is voor herhaling vatbaar. 

-KOALA testen: voor eind november moet dit 
georganiseerd worden, 3e kleuterklas. Verplichte 
testing door overheid. Eerste keer dat dit wordt 
afgenomen. 

-Openklasmoment voor instappers net voor vakantie 
plaatsgevonden. Ondanks corona wil men dit zo veel 
als mogelijk door laten gaan. Er zijn 6 nieuwe 
instappers gestart. 

- Grandparent party: went very smoothly. For 
school extra costs for borrowing material but 
party on Egenhovenweg is worth repeating. 

-KOALA testing: to be organized before the 
end of November, 3rd kindergarten class. 
Mandatory testing by government. First time 
this is taken. 

-Opening class moment for newcomers just 
before vacations took place. Despite corona, 
we want this to continue as much as possible. 
6 new students started. 

 

3. Jaarbudget 

-Subsidie ouderparticipatie: team Egenhoven vraagt 
dit jaarlijks aan. We beschrijven dingen waarbij we 
andere ouders tegemoet komen. Niet winstgevende 
activiteiten zoals koffieklets, VOS- klus dag, 
openklasdag, flyer, frigofriche. Je kan je onkosten 
hiervoor indienen. Tot 1000 euro per schooljaar 
subsidie verkrijgbaar. Kan deel werkingskosten 
opvangen. Je moet wel overal logo stad Leuven 
vermelden bij die acties.  
 
2 keer per jaar - 15 november is eerste deadline.  
Tinne, Lien en Veerle nemen dit verder op.  

Budget working year 

- Parent Participation Grant: team Egenhoven 
applies for this annually. We describe things 
where we accommodate other parents. Non-
profit activities such as coffee chat, VOS chore 
day, open class day, flyer, frigofriche. You can 
submit your expenses for this. Up to 1000 
euros per school year subsidy available. Can 
cover part of the operating costs. You do have 
to mention the city of Leuven logo at every 
action.  

Twice a year - first deadline: 15 November.  

Tinne, Lien and Veerle will take this up.  
4. VOS 

-Gebruik weide Egenhovenweg: nieuwe omheining 
langs Egenhovenweg (stuk dat stad heeft gekocht - 
buur die paarden houdt mag dit in bruikleen 
gebruiken tot stad dit stuk mee in project 
Celestijnenlaan integreert.  

Nieuwe omheining stuk achter school: prijs te 
bespreken op schoolraad. omheining heeft zijn tijd 
gehad, palen zijn aan het verbrokkelen.  

-23 november volgende VOS vergadering, 4 december 
is volgende VOS klusdag (plantgoed op blote wortels 
die dag planten)  

Workgroup VOS 

-Use of Egenhovenweg meadow: new fence 
along Egenhovenweg (piece purchased by the 
city - neighbor who keeps horses can use this 
on loan until the city integrates this piece into 
the Celestijnenlaan project.  
New fence behind school: price to be 
discussed at school council, fence in urgent 
need of replacement 
.  
-23 November next VOS meeting, 4 December 
is next VOS chore day (planting new trees and 
shrubberies that day) 

5. Verkeer 

-Filmpje kiss & ride: verzonden 
-Zonet meeting met stad gehad: men is met voorstel 
gekomen voor Egenhovenweg verder te ontlasten. 
Knelpunten nu zijn het braakliggend stuk grond aan 
overkant en de 3 haakse parkeerplaatsen.  
   -3 parkeerplaatsen: de rode container gaat weg en  
    parkeerplaatsen zullen worden verwijderd.  

Traffic 

-Movie kiss & ride: sent 
-Just had a meeting with the city: a proposal 
has been made to further relieve 
Egenhovenweg. Bottlenecks now are the 
vacant lot on the other side and the 3 
perpendicular parking spaces.  



 

 

   -Egenhovenweg verkeersluwer maken  
Nu parkeren mensen aan 1 kant in 1 lange strook van 
Celestijnenlaan tot aan het verkeersplateau aan de 
schoolingang. Op dit gedeelte gaat auto’s gedeeltelijk 
aan andere kant te laten parkeren. Dit is een tijdelijk 
voorstel tot wanneer project Celestijnenlaan start. We 
gaan via mail voorstel ontvangen zodat we details 
kunnen bekijken.   
-mobiliteitskaartje met uitleg over kiss & ride en 
toegang voor zwakke weggebruikers aan 
egenhovenweg zal op de school-website worden 
geplaatst, om deze afspraken meer zichtbaar te 
maken. 
-bevraging binnen klassen organiseren om te kijken 
wie hoe naar school komt.  
 

   -3 parking spaces: the red container will be 
removed and parking spots will be 
suppressed. 
   -Egenhovenweg traffic situation  
Now people park on 1 side in 1 long strip on 
Egenhovenweg. Situation will be adjusted to 
spread parking across two sides of the street. 
This is temporary proposal until project 
Celestijnenlaan starts. We will receive a 
proposal via email so we can look at the 
details.   
-Mobility card explaining the different school 
entrances for bikes/pedestrians & the 
kiss&ride will be placed on school website for 
additional visibility. 
-Organize a survey within classes to see who 
comes to school how. 

6. Trooper 

-199 euro opbrengst  
-wenskaarten: 5 aankopen tot nu toe. 

Trooper 

-199 euro 
-greeting cards: 5 purchases so far. 

7. Quiz 26/11/2021 

-Aan deelnemers laten weten dat:  
    -COVID safe ticket is nodig 
    -de deuren blijven open staan: dikker aankleden 
-25 teams ingeschreven 
-Nog op zoek naar sponsors.  

Quiz 

-sent mail to participants that:  
    -COVID safe ticket is needed 
    -the doors will remain open: dress 
accordingly 
-25 teams registered 
-Still looking for sponsors. 

8. Voorbereiding Kersthappening 

-Eerste meeting schoolteam en or is doorgegaan. 
Zelfde concept, ouderraad zorgt indien mogelijk 
volledig voor bemanning drank-en eet stand. 
-twijfels of dit door kan gaan. Eten moet laatste week 
november worden besteld.  
- Afwachten overlegcomité volgende vrijdag voor 
definitieve beslissing 

Preparation Christmasparty 

-First meeting school team and PTA went 
ahead. Same concept, parent council will fully 
staff beverage and food if possible. 
-Doubts if activity can still proceed. Food must 
be ordered last week of November.  
-Waiting for CODECO next Friday for final 
decision on whether activity can proceed. 

9. Varia 

-Graffiti muur groene speelplaats (vestiging 
Celestijnenlaan) - gratis als ‘reclame’ voor graffiti-
artiest. Opentrekken naar de buurt/schoolteam.  
-schoolraad: representativiteit ouderraden: 
anderstalige ouders minder betrokken, bijinschrijving 
kind briefje om ouder te vragen om deel te nemen 
aan werkgroepje -> to do !! 

Miscellaneous 

-Graffiti wall green playground - free as 
'advertising'. Open to neighborhood/school 
team. To be discussed later 
- School council: representativeness parent 
councils: non-native parents less involved, 
when registering child, provide a note in 
English to ask parents to participate in 
working group -> to do !!! 

 

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 (veerle.vanvoorden@terbank-egenhoven.be) 
● 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 2021 - 2022  
 
-26/11: Kwis 
-02/12: Ouderraad 
-17/12: Kersthappening 
-18/01: Ouderraad 
-17/02: Ouderraad 
-19/03: Fuif 
-21/04: Ouderraad 
-17/05: Ouderraad 
-16/06: Ouderraad 

 

 



 

 

 


