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Verslag ouderraad 10 september 2019
Aanwezig : Ann-Marie Arcq, Tinne Delbaen, Carla Detiege, Els Robeyns,
Lien Schoonjans, Kim Schroeven, Olivier Vanparrys, Steven Van Steen,
Veerle Vanvoorden, Annelore Wallyn, juf Stien, juf Jana.
Verontschuldigd : Wouter Achten, Niki Bergans, Lotte Braem, Melina Dedijn,
Ilse Noens
1. Goedkeuring verslag
Verslag OR -11 juni: verslag goedgekeurd.
2. Toelichting werking Stekelbees
Toelichting verplaatst naar OR 10 oktober.
Boekenfeest en feest 20 jaar stekelbees vinden op zelfde
moment plaats. Stekelbees is op de hoogte.
o

Reilen en zeilen op school

Algemeen:
o
o
o

o

Klassikaal oudercontact was zeer fijn
Er zijn een aantal leerkrachten out, maar ondertussen is
elke klas, zowel in Egenhoven als in Terbank opgestart.
Leuvense scholen merken meer en meer dat ouders
‘schoolshoppen’. Men schrijft in verschillende scholen
in, kinderen komen paar dagen maar gaan dan toch
naar andere school. Bovendien houden ouders ook niet
vast aan 1 school van instapklas tem 6e leerjaar. Voor
het schoolteam is het dan ook moeilijker om kinderen
die later instappen goed te kennen en juiste zorg,
indien nodig, te voorzien.
Naschoolse sportactiviteiten worden niet meer door
sporty georganiseerd maar door de school zelf. Juf
Lieve zal op dinsdag de kleuters een uurtje sportles
geven. Meester Stijn geeft op de donderdag de eerste
graad van de lagere school een uurtje sportles. Voor de
2e en 3e graad lagere school, zijn er nog capoeira lessen.

Kleuterschool:
o

Ook dit jaar is er een aanpassing in het aantal
graadklassen en volwaardige jaarklassen. Dit is steeds
afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen van
een specifiek geboortejaar.

Approval Minutes
Minutes previous meeting approved
Update Stekelbees
Item is moved to the next meeting
on October 10th
Boekenfeest and birthday Stekelbees
will be on the same day.
School updates
General:
-Classical parent information
sessions went well
-A few teachers are out but in the
meanwhile every class has started
-Schools in Leuven are noticing an
increase of parents that do ‘school
shopping’.
-This year the school will organize
themselves the afterschool sport
activities instead of Sporty

Kindergarten:
-This year there are grade classes
and classes with kids of the same
birthyear.
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o

Verfraaiings- en nutswerken:
-afgewerkt: nieuwe riolering en speelplaats werden
aangelegd
-nog voorzien: grote poort en luifel aan het 1ste en 2e
leerjaar wordt nog geplaatst. Net zoals de nieuwe
boekentassenrekken.
-veel vragen ivm greppel: het architectenbureau heeft
reeds verschillende soortgelijke greppels in scholen
laten aanleggen. De greppels zijn om regenwater op te
vangen. Onder de grasmatten is een drainagesysteem
voorzien zodat het water snel doorvloeit. De
stapstenen zullen eerder opgevolgd moeten worden,
zijn ze niet te glad, voldoende zichtbaar,….
Het is niet de bedoeling dat de kinderen in de greppel
spelen, ook niet nadat de linten weg worden genomen.

Lagere school
o
o
o

3e leerjaar op boerderijklassen
6e leerjaar vertrek op zeeklassen (11/9)
Verfraaiing en nutswerken:
-deze zomer werden de ramen in de gang van het 4e-5e6e leerjaar vervangen net zoals een aantal deuren. Er
werden eveneens zonne-screens geplaatst, waarvoor
de ouderraad een financiële bijdrage heeft geleverd.
-turnzaal werd ook opgefrist, nieuwe kleur/verlichting +
vloer werd behandeld.

3. Voorbereiding Boekenfeest 27 september

-utility works
-work that’s already done: new
sewage system, construction of the
playground
-work in progress: gate, shelter
and storage space for bags
-there are a lots of questions
about the ditch. The architects have
created different projects with
similar ditches in other schools
without issues.
-the children are not supposed to
play in the ditch

Primary school
-3th grade: farm classes
-6th grade: see classes -depart 11/9
-utility works:
-the windows on Celestijnenlaan
have been replaced, and sunscreens
have been installed (partly
sponsored by PTA).
-gym has a new color, new lights
and the wooden floor had a
treatment.

Preparation Boekenfeest

Start 16u30 – einde: 20u

Starts at 16.30 – ends at 20.00

Eerste gesprekken met leerkrachten en OR ivm organisatie zijn
gebeurd maar er moet wel nog praktisch verder afgesproken
worden. Het leerkrachtenteam heeft momenteel een doodle
uitgestuurd naar de ouders van de kinderen uit het 3e leerjaar
om zo 12 shiften van 2 personen te vullen, maar de OR raadt
aan om de lijst naar alle ouders te sturen.

First meetings about organization
are started, practical matters still
have to be arranged

Praktische afspraken rond organisatie en logistiek werden
gemaakt.
4. Voorbereiding Schoolfeest 19 oktober
-12/9 samenkomst werkgroep
-zelfde concept als vorig schooljaar

Preparation Schoolfeest
-Same concept as last year, so the
people who have made some food,
will be contacted in the next days.
-Communication helping hands:
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-standhouders worden één dezer gecontacteerd
-bar op zelfde plaats
-Communicatie helpers: normaal vragen we voor 2
evenementen niet tegelijkertijd helpers maar aangezien beide
activiteiten zo dicht bij elkaar liggen, doen we dit uitzonderlijk
toch.
5. Werkgroep verkeer: werken Celestijnlaan
Eind vorig schooljaar geruchten over ringtracé. Ring van Leuven
wordt verlegd: vanaf UZ Leuven zou trambus via Tabor over
Celestijnenlaan de verbinding met Imec maken en via Koning
Boudewijnlaan terug naar ring.
Er werden tijdens de vakantie 2 meetings georganiseerd door
de burengroep Terbank om de plannen toe te lichten. Op 11
september om 20u vindt er een nieuw infomoment plaats met
politici, betrokken partijen en buren en dit in de gebouwen van
IMEC.
Onze school is begaan met de veiligheid van de kinderen.
Vandaar dat er op 1 oktober om 16u een gesprek plaatsvindt
met schepen Dessers. Zowel onze school als MPC / Tander
zullen een afvaardiging sturen (directie, schoolraad, ouderraad).
6. Opvolging actiepunten brainstorm ouderraad

boekenfeest and schoolfeest are
very close in dates so we will sent 1
mail for both activities where we will
ask some helping hands

Workgroup Traffic: Celestijnenlaan
There were rumors that a bus would
drive between UZ Leuven and Imec
through the Celestijnenlaan.
During summer vacation, there were
already 2 meeting of the neighbors
and on September 11th there will be
a meeting with politicians and
neighbors.
Our school is concerned about the
safety of the kids. So we have asked
a meeting with the council. Our
school and MPC / Tander will send a
delegation.
Brainstorm PTA

Koffieklets instapmoment
Ipv voor de vakantie gaan we op kennismakingsmoment
instappers koffieklets organiseren. Zo kunnen we nieuwe
ouders direct kennis laten maken met de OR. Eerste test is
woensdag 23 oktober om 11u30.
Helpers: Lien en …..

Coffee chats
Instead of a coffee chats just before
vacations, we will have one, on
Wednesdays when there are
introductions for the parents of class
of juf Vinke. First test is Wednesday
October 23th 11.30

Diversiteit : schoolraad
Thema van groot belang. Hoe speel je hier op in. Is een
continue aandachtspunt. Kim en Els gaan op de schoolraad van
9/10 aftoetsen of we rond dit thema kunnen werken.

Diversity: school council
Important theme. Kim and Els will
ask the school council if and how we
can work about this theme.

Elektronisch betalen evenementen
Olivier heeft tijdens de vakantie geïnformeerd of we tijdens
activiteit ook via elektronische weg kunnen laten betalen.
2 opties:
-payconiq: geen abonnementskosten, enkel transactiekosten
van 0,06 euro per transactie.
-Terminal: 600 euro aankoop + abonnementskosten +
transactiekosten.
Unaniem akkoord om betalen via payconiq in te voeren: wel
vanaf 10 euro, niet voor 1 drankje. Olivier brengt alles in orde,
boekenfeest is misschien te nipt.

Electronic payments: events
We will introduce payconiq as
payment method on events. Not for
every consumption, but only for
purchases above 10 euros.
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Vervanging musical
Leerkrachten zijn aan het brainstormen.

Replacement musical
Teachers are brainstorming

Idee: hoodies: idee sjabloon uitwerken op zeeklassen, iets erna
hoodies laten maken zodat 6e jaars een jaar lang trui kunnen
dragen. Nadien kan er dan bvb soort van hall of fame gemaakt
worden van truien met namen van de 6e jaars. Carla koppelt
terug met schoolteam.

Ideas: hoodies for the 6th graders, so
they can wear them all year. Hall of
fame with the sweaters and all
names of the kids.

Brouwer:
Bier en Wijnhuis werd door Steven gecontacteerd met vraag of
we bvb gratis levering, ijskasten enz kunnen komen. Brouwer
vraagt of we lijst kunnen bezorgen met te voorziene activiteiten
en afname. Olivier bezorgd dit nog aan Steven die op zijn beurt
verder onderhandeling voert met brouwer.
7. Voorstel jaarbudget

Brewer:
Bier en Wijnhuis was contacted with
question if we can get . free delivery,
refrigerator ….. Brewer asks if we
can send a list with activities.

Eerste ontwerp met begroting werd besproken maar dient nog
verder geconcretiseerd te worden.

First budget proposal was discussed
but still has to be made concrete.

Er worden 6 statafels aangekocht, zodat deze tijdens het
boekenfeest gebruikt kunnen worden. Zo moeten we niet
steeds bij sympathisanten aankloppen om tafeltjes te lenen.

We will already buy 6 standing tables

Aan het schoolteam wordt gevraagd om puntjes aan te brengen
waarbij ouderraad kan ondersteunen.
Volgende vergadering wordt budget gefinaliseerd.
8. Inhoudelijke thema’s voor het nieuwe werkjaar:
Door krappe timing uitgesteld naar 10 oktober
9. Varia

Annual budget proposal

The school team was asked to bring
some ideas where we, as pta, can
offer financial support.
Goal is to finalize budget by next PTA
meeting.
Substantive themes
Postponed to the next meeting
Miscellaneous

-Flyer ouderraad wordt gemaakt

-Flyer PTA will follow soon

-De infobrief op A4 met oa vermelding dagindeling, infoavond,
stekelbees was veel duidelijker dan andere jaren.

-Letter with information (daily
schedule, info evening,…) was more
clear than last year

-Brief boerderijklassen: het was niet duidelijk voor alle ouders
dat de infobundel voor het 3de leerjaar ook een
betalingsaanvraag bevatte. Beter extra apart te communiceren
via vb. email.
-Lagere school heeft ander rekeningnummer dan kleuterschool.
Op eerste factuur duidelijk meedelen dat dit ander nummer is.
-In de zomervakantie ligt de moestuin er belabberd bij. De
mensen van Alvinnenberg hebben voorgesteld om in juni
samen met de kinderen de moestuin te verzorgen zodat zij dit
tijdens de zomermaanden kunnen overnemen.

-Letter farm classes: kids have
received it at the End of last year but
it wasn’t obvious that there was a
payment request between the
documents. Perhaps better to also
send separate email to parents.
-Primary school has other account
number
-People of Alvinnenberg have asked
if they can take care of the vegetable
garden during summer.
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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 (veerle.vanvoorden@terbank-egenhoven.be) ·
Werkgroep VOS : Els Robeyns (els.robeyns@terbank-egenhoven.be)
Werkgroep Schoolfeest : Steven Van Steen & Kim Schroeven
Werkgroep Fuif : Wouter Achten & Meline Dedijn.
Werkgroep Kersthappening : Olivier Vanparrys & Tinne Delbaen

è BELANGRIJKE DATA
Boekenfeest: vrijdag 27 september vanaf 15u30
Schoolfeest: zaterdag 19 oktober
Koffieklets: woensdag 23 oktober
Grootoudersfeest: vrijdag 22 november
Kersthappening: vrijdag 13 december
Quiz: vrijdag 31 januari
TerBoumfuif: zaterdag 21 maart

