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OUDERcomité

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 19 SEPTEMBER 2018

Abdijschool Vlierbeek vzw

Bestuur OC/OR
Koen Vanvlasselaer

Aanwezig: Koen Vanvlasselaer, Dieter Peeters, Sigrid De Weerdt, Gianni
Reale, Annelies Vercruysse, Anneleen Andriessen, Katelijne Lambeau, Els
Vanvolsem, Frederika Tournicourt, Nele Creemers, Toon Leroy, Gioacchino
Haers, Dirk Loeckx, Linda Noé, Hanne Van Beurden, Jan Van Espen, Kathleen
Wijnants, Karlien Cheyns, Eider Onandia, Annemie Van Linthoudt

1. Verwelkoming
Koen Vanvlasselaer verwelkomt de aanwezigen. Iedereen stelt zich kort voor.
Het oudercomité heeft de structuur van een vzw. Twee keer per jaar vindt er
een algemene vergadering plaats. Koen Vanvlasselaer overloopt de agenda.
Het doel van het oudercomité is, in functie van het welbevinden van de
kinderen, activiteiten organiseren en mee werken aan een goede sfeer in de
school. Er zijn verschillende werkgrepen actief. De winst die gemaakt wordt
met de activiteiten die de werkgroepen organiseren, wordt doorgestort naar de
school. In het verleden werden hiermee onder andere: digitale schoolborden
aangekocht, toiletten vernieuwd, turnmateriaal aangekocht, een gedeelte van
de nieuwbouw van de Liemingen gefinancierd, …
2. Woordje van de directeur
Dieter Peeters heeft op de infoavonden reeds een aantal nieuwigheden
toegelicht.
Dit schooljaar is de school gestart met het nieuwe leerplanconcept ZILL (Zin in
leren! Zin in leven!). Dit zal in de loop van dit schooljaar uitgebouwd worden.
Vandaag vond de eerste pedagogische studiedag rond dit thema plaats. Er
zullen nog drie voormiddagen volgen.
Verder zal dit schooljaar de schoolvisie onder de loep genomen worden en
waar nodig bijgewerkt. De manier waarop de school functioneert en onder
meer de zorg aanpakt, zit goed. Dit neemt niet weg dat een aantal zaken
herbekeken kunnen worden. Waar mogelijk zal een aftoetsing bij de ouders
gebeuren.
Het schooljaar is gestart met 618 leerlingen. Dit zit in dezelfde grootteorde als
de vorige jaren. Het schooljaar zal eindigen met 672 leerlingen.
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Het aantal lestijden dat kan ingezet worden is elk jaar ongeveer hetzelfde. Er
wordt veel aandacht besteed aan zorg en ondersteuning. De uren hiervoor
worden niet enkel bijkomend in de klassen ingezet maar ook voor de
vervanging van afwezige leerkrachten. De ondersteuning in de klassen zal dit
schooljaar anders georganiseerd worden dan de vorige jaren. De klassen
zullen regelmatig opgesplitst worden, waarbij een aantal kinderen soms in een
andere klas zullen zitten.

Dieter Peeters besluit dat de school het als een privilege ziet om een
oudercomité te hebben dat zo uitgebreid en actief is en waarbij zoveel ouders
zich inzetten.
3. Goedkeuring notulen algemene vergadering 22 juni 2018 en financieel
verslag 2017-2018
Koen Vanvlasselaer overloopt de notulen van de algemene vergadering van 22
juni 2018 (zie website). De notulen worden goedgekeurd.
Sigrid De Weerdt geeft een toelichting bij het financieel verslag van het
schooljaar 2017-2018.
De inkomsten en uitgaven in het schooljaar 2017-2018 waren als volgt:
schenking aan de school: uitgave van 8.500 euro;
publicatie staatsblad: uitgave van 126 euro;
Liemingenontbijt: winst van 400 euro;
filmavond: winst van 870 euro (doorgestort naar de school voor Villa
Clementina, het goede doel van de avond);
infoavond nieuwe autoriteit: uitgave van 330 euro;
quiz: winst van 3.700 euro;
Vlierbeekkermis: winst van 8.700;
bankkosten: uitgave van 12,50 euro;
Flapuit: uitgave van 2.750 euro;
laatstejaarsreceptie: uitgave van 890 euro.
De winst van de boekenbeurs komt niet in de cijfers tot uiting, dit wordt
rechtstreeks gebruikt voor de aankoop van boeken voor de school.
Op de spaarrekening staat momenteel ongeveer 10.000 euro. Dit blijft
behouden als reserve.
Op de zichtrekening staat 9.471 euro. Er worden geen facturen meer verwacht.
Dit betekent dat er 9.000 euro kan overgeschreven worden naar de school. De
school zal dit bedrag gebruiken voor de aankoop van ICT-materiaal (o.a.
vervanging van oude pc’s).
Het is in het verleden nooit een probleem geweest om het schooljaar te starten
met een klein bedrag op de zichtrekening. Er worden vrij vroeg in het
schooljaar activiteiten georganiseerd die winst opleveren.
De algemene vergadering keurt het financieel verslag, dat ter inzage wordt
gelegd op het secretariaat van de school, en de begroting goed en verleent
kwijting aan de bestuurders.
4. Voorstelling werkgroepen en agenda 2018-2019
De verschillende werkgroepen worden voorgesteld.
Flapuit:
-

-

Deze werkgroep zorgt vier keer per jaar voor de samenstelling en lay-out
van het schoolkrantje.
Er zijn zowel vaste rubrieken als verslagen uit een aantal klassen. De
bijdragen komen vooral van de school zelf.
Voor elke editie is er één vergadering. Het grootste gedeelte van de taken
gebeurt vervolgens gedurende drie weken on-line (artikels uittypen, foto’s
selecteren, lay-out, …).
Sinds vorig jaar wordt gewerkt in PowerPoint. Dit loopt vlot.
Er werd vorig jaar naar een andere drukker overgestapt. De samenwerking
loopt goed.
Nieuwe werkgroepleden zijn welkom.
De deadlines voor dit schooljaar zullen via de website worden
gecommuniceerd naar de werkgroepverantwoordelijken.

Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW

(KBO 445.446.269)

2/5

-

Er zal dit jaar gewerkt worden aan de zichtbaarheid op de website.

Liemingen:
-

De werkgroep, die bestaat uit ouders en leerkrachten, ondersteunt de
activiteiten in de Liemingen.
Zondag 23 september 2018 wordt een kennismakingsontbijt georganiseerd
voor de ouders en de kinderen. Vorig jaar was dit een groot succes.
Daarnaast wordt een boekenbeurs georganiseerd, twee klusdagen, …
Er wordt nog nagedacht over een eventueel alternatief voor de
rommelmarkt.

Klikvorsjes:
-

Deze werkgroep ondersteunt de school op ICT-vlak, onder meer voor de
website, het netwerk, onderhoud van de pc’s, …
De werkgroep zoekt nieuwe leden.

Leesplezier:
-

-

Deze werkgroep organiseert elk jaar de boekenbeurs op school, dit jaar op
25 oktober 2018.
De werkgroep telt momenteel vier leden. Op de dag van de boekenbeurs
zelf zijn extra ouders welkom om te helpen. Hiervoor zal een oproep
gebeuren.
Vorig jaar is men gestart met een voorleesmoment in alle klassen. Dit was
een groot succes. Er zijn veel ouders en grootouders komen voorlezen. Dit
jaar zal dit georganiseerd worden in het kader van de jeugdboekenmaand in
maart 2019.

MOS:
-

-

Dit is een gemende werkgroep ouders-leerkrachten, die allerlei activiteiten
organiseert op het vlak van milieuzorg: tuinonderhoud, zorgen voor de
kippen, acties rond energiezuinig handelen in de school, afval beperken,
gezonde voeding, klusdagen, …
Sinds vorig schooljaar gaan op dinsdag een aantal juffen met enkele
kinderen hun boterhammen opeten in de moestuin en de tuin onderhouden.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om zonnepanelen te installeren op de
school.
Nieuwe leden zijn welkom.

Quiz:
-

-

Deze werkgroep organiseert jaarlijks een quiz, dit schooljaar op 19 januari
2018.
De werkgroep staat in voor de praktische organisatie (bestellen materiaal en
drank, podium, prijzen, alles klaarzetten, catering, opruim, …).
Zoals elk jaar is er vooral nood aan prijzen, net als voor de tombola op
Vlierbeekkermis. Ouders die bv. via bedrijven aan prijzen zouden kunnen
geraken, mogen deze op het secretariaat van de school bezorgen.
Op de avond van de quiz, de avond ervoor en de dag erna zijn er altijd
ouders welkom om te komen helpen, ook als ze niet in de werkgroep zitten.
Ouders van de school krijgen voorrang om in te schrijven voor de quiz.

Laatstejaarsreceptie:
-

Deze werkgroep organiseert elk jaar de receptie voor de laatstejaars. Dit
gebeurt door ouders van leerlingen uit het vijfde leerjaar.

Vlierbeekkermis:
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-

-

-

Deze werkgroep organiseert samen met de leerkrachten het jaarlijkse
schoolfeest. De werkgroep zorgt voor het restaurant-gedeelte, de
leerkrachten voor de spelletjes.
Dit jaar vindt Vlierbeekkermis plaats op 18 mei 2019.
Vooral tijdens het weekend van Vlierbeekkermis heeft men veel mensen
nodig om te helpen. Meestal loopt dit vlot, maar ’s avonds zijn meer helpers
welkom.
Als er ideeën zijn over een alternatief voor de tombola, mag men dit laten
weten.

Veiligheid:
-

-

De werkgroep is vorig jaar opnieuw opgestart.
Het is de bedoeling van de werkgroep om een vertegenwoordiging te
hebben in het overleg verkeersveiligheid lagere scholen van de stad
Leuven.
De werkgroep bekijkt de parkeerproblematiek rond de school, onder meer in
functie van de zichtbaarheid naar fietsers en voetgangers toe.
Er is contact met het oudercomité van Paridaens met de bedoeling
ervaringen uit te wisselen over de aanpak van veiligheid rond de school.

Spel- en oudercafé:
-

Deze werkgroep heeft in het verleden onder meer de Vlierbeekse
Weerwolven, Parents on Stage, … georganiseerd.
Dit jaar zal een oudercafé georganiseerd worden in oktober 2018.
De werkgroep denk na over de organisatie van een andere activiteit in de
loop van het schooljaar.
Nieuwe leden zijn welkom.

Algemeen
De werkgroepverantwoordelijken kunnen nieuws over hun werkgroep
doorsturen naar Koen Vanvlasselaer om op de website te laten publiceren.
Op 5 oktober 2018 vindt de dag van de leerkracht plaats. Het bestuur van het
oudercomité zorgt zoals elk jaar voor een ontbijt. Daarnaast zal dit jaar het
eerste lesuur worden geschrapt. De kinderen zullen langer kunnen spelen en
de bewaking zal worden overgenomen door een aantal ouders. Er zijn
momenteel reeds een twintigtal ouders die komen helpen.
5. Werking en thema’s ouderraad
Eén van de werkgroepen is de ouderraad. Het participatiedecreet van 2004
voorziet dat de school een schoolraad heeft, met een vertegenwoordiging van
ouders, leerkrachten, de lokale gemeenschap, de directie en het
schoolbestuur, en een ouderraad die fungeert als inspraakorgaan voor de
ouders, die hier allerlei thema’s kunnen aanbrengen, en waar standpunten
kunnen ingenomen worden ter voorbereiding van de schoolraad.
Mogelijke thema’s voor dit schooljaar zijn het herwerken van de schoolvisie,
eventueel voorafgegaan door een bevraging van de ouders, en een themaavond rond omgaan met sociale media.
6.

Aanduiding bestuur

Het bestuur van het oudercomité bereidt de algemene vergaderingen voor,
organiseert de ouderraad, volgt de werking van de werkgroepen op, volgt de
financiën op, beheert de inhoud van de website, neemt deel aan overleg- en
adviesraden, heeft een privacy-verklaring opgesteld en bekijkt momenteel de
statuten en het huishoudelijk reglement.
Het bestuur voor dit schooljaar werd reeds verkozen op de laatste algemene
vergadering van vorig schooljaar. Op die manier is het oudercomité van bij de
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start van het schooljaar met de nieuwe ploeg kunnen starten. De samenstelling
moet bekrachtigd worden op deze algemene vergadering.
Birgitte Schoenmakers en Dominik Covens verlaten de school en dus ook het
bestuur. Er wordt voorgesteld dat Gianni Reale de functie van ondervoorzitter
opneemt en dat Annelies Vercruysse werkgroepcoördinator wordt.
De samenstelling van het bestuur voor het schooljaar 2018-2019 werd op de
vorige algemene vergadering als volgt beslist:
Koen Vanvlasselaer: voorzitter oudercomité en ouderraad;
Gianni Reale: ondervoorzitter oudercomité;
Sigrid De Weerdt: penningmeester oudercomité;
Annemie Van Linthoudt: secretaris oudercomité en ouderraad;
Annelies Vercruysse: werkgroepcoördinator;
Els Vanvolsem: lid en voorzitter schoolraad.
Deze samenstelling van het bestuur wordt bevestigd door de algemene
vergadering.
7. Afsluiting vergadering
Koen Vanvlasselaer dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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