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Woordje vooraf 
Beste ouders,  
 
Het zit er al weer op, maar 
voor jullie op vakantie zijn 
willen we jullie vast en 
zeker nog op de hoogte 
houden.  
 
Er is een doorlichting 
geweest in februari die de 
school met glans heeft 
doorstaan, op 
infrastructuur na. Over de 
infrastructuur is er ook 
nieuws.  
 
We hebben ook al 
informatie voor volgend 
schooljaar en welke 
plannen we hebben.  
 
Alvast veel leesplezier en 
een fijne vakantie. 

INFRASTRUCTUUR 
 

Deze zomer worden de ramen van de blok van de kleuters en de 
lagere school allemaal vernieuwd. De werken zouden voor het 
begin van het volgend schooljaar klaar zijn. Naast de vensters 
worden de vensterbanken ook vervangen.  
 
De grote infrastructuurwerken voor de bouw van 
assistentiewoningen, het vernieuwen van de lagere school en de 
middelbare school is een ander verhaal.  

 
Op dit moment zijn de plannen nog op en af aan het gaan tussen de gemeente en de 
architect. Het idee is dat de huizen op het dorpsplein, samen met de feestzaal zullen 
worden afgebroken, met in achtname van de bescherming van de zagerij. Naar 
verwachting zou in december de feestzaal afgebroken worden. 
 
Daarnaast zal de blok waar 5 en 6 zitten ook worden gemodernizeerd en dit samen 
met het omvormen van het klooster tot een middelbare school (1ste graad). 
 
Zolang de plannen nog op en af gaan tussen architect en gemeente, is er nog geen 
definitieve plannen. Maar als we verhuizers of helpers nodig hebben, dan laten we 
zeker van ons horen. 
 

  

 
De ouderraad is altijd wel te vinden voor een feestje. 
Nu de feestzaal gaat verdwijnen, zouden we hiervan 
graag in stijl willen afscheid nemen. Vandaar dat we we 
een fuif in november/ december plannen.  
 
Meer info gaat er nog zeker volgen aan het begin van 
het volgend schooljaar.  
Heb je nog ideeën, dan zijn deze zeker welkom.  
 
Wil je mee helpen dit voor te bereiden of ken je een 
goede DJ, laat het ons weten.  
 

DE BREDE SCHOOL - UPDATE 
Wat is een brede school?  
De brede school is een 
samenwerkingsverband 
tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende 
kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de 
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een 
ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar 
aansluitende opvang te bieden.  
 
De voorbereiding is afgelopen en Juf Sofie gaat samen met 
enkele andere ouders een project starten om het aanbod 
na school te verbreden. Er zijn enkele ouders die zich 
willen inzetten om activiteiten aan te bieden. 
 
Meer info en details over inschrijven voor activiteiten zal 
nog volgen. Zin om mee te werken, geef dan zeker nog 
een seintje. 



Hier kan je ons terugvinden: www.ouderraadpdc.be – info@ouderraadpdc.be  

DOORLICHTING 2018-2019 
In de maand februari is er een doorlichting 
geweest van onze school. Het dossier is nu 
gepubliceerd en kan je ook op de website van 
onderwijs Vlaanderen terug vinden. Als je geen 
tijd hebt om het volledige verslag te lezen is er 
hier een samenvatting. 

HOE BEOORDEELT DE SCHOOL INSPECTIE: 
De onderwijsinspectie situeert de 
kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school 
aan de hand van ontwikkelingsschalen. Zo wil de 
onderwijsinspectie de school stimuleren om de 
kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De 
ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het OK en 
bestaan telkens uit vier niveaus.  
Beneden de verwachting  
ROOD: Er zijn meerdere essentiële elementen die 
voor verbetering vatbaar zijn.  
Benadert de verwachting  
ORANJE: Er zijn, naast sterke punten, ook nog 
meerdere punten ter verbetering.   
Volgens de verwachting  
GROEN: Er zijn veel sterke punten en geen belangrijke 
punten of gebieden ter verbetering. Het geheel komt 
tegemoet aan de verwachting.  
Overstijgt de verwachting  
BLAUW: Er zijn veel sterke punten, met inbegrip van 
significante voorbeelden van goede praktijk.  
 
Tijdens een inspectie zijn er 3 focusgebieden. Tijdens 
deze inspectieronde lag de aandacht voor de lagere 
school op Frans, wiskunde en diversiteit.  
 
RESULTATEN 
1. In welke mate ontwikkelt de school haar eigen 

kwaliteit?  

 
 
 
 
2.  
 
 

2. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol 
onderwijs?  

2.1 Kleuterafdeling 

 
 
2.2 Frans in het lager onderwijs 

 
2.3 Wiskunde in het lager onderwijs 

 
2.4 Omgaan met diversiteit  
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3. In welke mate voert de school een doeltreffend 
beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid 
en hygiëne? 

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de 
gebouwen en lokalen. Aan de hand van volgende 
processen gaat de onderwijsinspectie enkel na of de 
school hiervoor een doeltreffend beleid ontwikkelt en 
voert: 

• elektriciteit 
• gebouwen en onderhoud  
• ongevallen en hulpverlening.  

 Hier is er ondermaats gescoord.  
 
 

 
 
De nood aan veranderingen in de infrastructuur zijn een 
noodzaak en de school doet er al het mogelijke aan. De 
renovatie en vernieuwing zijn dan ook zeer welkom. 
 

DE SCHOOL BEWOOG NAAR DE ZON… 
…EEN OVERZICHT VAN ALLE UITSTAPPEN 

Er is een maximumfactuur voor het kleuter en lager onderwijs. Desondanks doen de leerkrachten het maximum 
om zoveel mogelijk met de kinderen te ontdekken buiten de school. Hieronder vindt u een lijst met alle uitstappen 
die dit jaar gedaan zijn met de kinderen. Gelukkig is niet alles betalend. Overigens nog een dikke merci aan alle 
ouders die mee hebben ingestaan voor begeleiding en transport.  
 

"Het 2e leerjaar heeft rond 
thema water gewerkt. Ook 

waterbeestjes kwamen aan bod. 
Tijdens de leeruitstap naar het 

ecocentrum (Kessel-Lo) mochten we 
zelf waterbeestjes vangen met een 

netje. Onder de microscoop hebben 
we veel kunnen zien." 

  

INSTAPKLAS 
geitjesbezoek bij Eneas 
Toneel De Wildeman 

Schoolreis Lunchbroekveld 
buitenspeeldag met picknick en springkasteel 

uitstap Bertembos 
treinen kijken Veltem-Beisem 

straatwandeling 
het kippenhok 

 

1ste KLEUTERKLAS 
geitjesbezoek bij Eneas 
Toneel De Wildeman 

Schoolreis Lunchbroekveld 
buitenspeeldag met picknick en springkasteel 

uitstap Bertembos 
verkeerswandeling Veltem-Beisem 

het kippenhok 
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2de KLEUTERKLAS 
vossenhol Bertem 

volière Bertem 
3x toneel De Wildeman 

't Silsomhof 
sportdag Rollebolle 
verkeerswandeling 

apotheek 
uitstap kastanjebos 

Nieuwjaarzingen 
Schoolreis speeltuin Den Deugeniet 

markt Herent 
bouwwerven in de buurt bekijken 

kapoentjestuin Groenstraat 
kippenhok in voetbalwegje 

 

3de KLEUTERKLAS 
Woonzorgcentrum Hertog-Jan 

Schoolreis speeltuin Den Deugeniet 
2x toneel De Wildeman 

sportdag Rollebolle 
vossenhol Bertem 

't Silsomhof 
verkeerswandeling 

politie Herent 

 

 

"In alle klassen is er veel aandacht 
gegaan naar bewegen, bewegen naar 

de zon. Yoga is een manier van 
bewegen om rustig te worden. Doe jij 

de volgende poses mee met enkele 
kinderen van het 2e leerjaar?" 

 

1ste LEERJAAR 
schoolreis Pairi Daiza 

2x Museum M 
3x toneel De Wildeman 

Sportdag op vrijdag 
uitstap Bibliotheek Herent 

Markt Leuven 
rusthuis Bethlehem Herent 

2x Provinciaal Domein Kessel-lo 
sportdag Kronkelidoe 

Sportdag Kessel-lo 

 
 

2de LEERJAAR 
schoolreis Pairi Daiza 

2x Museum M 
Provinciaal Domein Kessel-lo 

sportdag Kronkelidoe 
Sportdag Kessel-lo 

toneel De Wildeman 
Sport op vrijdag 

uitstap Bibliotheek Herent 
rusthuis Bethlehem Herent 
Afrika Museum Tervuren 
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3de LEERJAAR 
schoolreis Pairi Daiza 

2x Provinciaal Domein Kessel-lo 
bibliotheek Herent 

bioboerderij Veltem-Beisem 
toneel De Wildeman 
Sportoase Heverlee 

Bertembos 
Kerstloop Herent 

containerpark Leuven 
UZ gasthuisberg 

Schaatsen 
 

4de LEERJAAR 
verkenning Brussel 

Provinciaal Domein Kessel-lo 
Sportoase Leuven 

4x toneel De Wildeman 
Bertembos 
apotheek 

containerpark 
stadswandeling Leuven 

Schoolreis Beringen 
Botanica 

schaatsen 
kerstloop Herent 
kringloopwinkel 

 

"De uitstap naar Museum M was een 
succes! Het 2e leerjaar heeft zelf de 
handen uit de mouwen gestoken en 
abstracte kunst mogen maken. Ze 

werden geïnspireerd door de tijdelijke 
collectie van Pieter Vermeersch." 

 

5de LEERJAAR 
2x toneel De Wildeman 
uitstap Molenbeekvallei 
schaatsen in Haasrode 
Studio Blobo Brussel 

Kerstloop Herent 
opruimactie in de buurt (afval opruimen) 

uitstap bibliotheek Herent 
schoolreis Beringen 

Kastanjebos 
doe-dag Zavo 

fietsen fietsexamen 

 

6de LEERJAAR 
Nationale Bank 

IMEC 
belevingscentrum 14-18 Tildonk 

studio Globo Brussel 
3x toneel De Wildeman 

uitstap Oxfam Wereldwinkel Herent 
uitstap Molenbeekvallei 

uitstap Brussel: federaal parlement 
Gerechtshof Antwerpen 

Kerstloop Herent 
Sportoase en Kinepolis 
schaatsen in Haasrode 

Parcum Abdij van 't Park Heverlee 
Schoolreis Beringen 

Techniek Tornooi Mechelen 
Stripmuseum Brussel 
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VLEERMUIZEN 
WANDELING 

Met groen op school is er 
nagedacht om binnn het thema 
een Vleermuizen wandeling te 
doen. Afhankelijk van het weer in 
september, begin oktober, willen 
we deze wandeling doen. Meer 
info volgt. 

 
 

 

 
 
De 14de editie van de kwis komt er 
aan, op 16 november 2019. 
  
Als je zin hebt om mee te helpen 
aan de quiz, geef ons dan een 
seintje.  
 
Geen voorkennis vereist, enkel 
goede ideeën om er weer een 
spetterende editie van te maken.   

 PLANNING 
 

Do 29 aug 
Openklasdag  
(18u30 – 20u) 

 
Ma2 sep 

Eerste schooldag 
 

Di 10 sep 
Infoavond school 

 
Di 17 sep 

Ouderraad 
 

??? 
Vleermuizenwandeling 

 
Vr 4 okt 

Pedagogische studiedag 
 

Ma 7 okt 
Schoolvrije dag (samen met 

Leuvense scholen) 
 

Wo 16 okt 
Pedagogische studiedag 

 
28 okt – 3 nov 
Herfstvakantie 

 
Ma 11 nov 

Wapenstilstand 
 

Za 16 nov 
14de PDC kwis 

 
??? 
fuif 

 
23 dec – 5 jan 
Kerstvakantie 

 
In 2020 

PDC feest – paasbrunch 
Schoolfeest 

    

GROEN OP SCHOOL - UPDATE 
Omwille van de infrastructuurwerken die gepland zijn voor 
de komende tijd en het niet bestaan van een definitief plan 
van de bouwwerken,  is de vraag of we de subsidieaanvraag 
voor een groenere speelplaats in oktober gaan indienen.  

De subsidie is maar een beperkte tijd geldig en we kunnen pas aan de 
slag indien de plannen voor alle bouwwerken duidelijk zijn. 
 
Met andere woorden hebben we nog tijd om verder aan dit dossier te 
werken en aan te vullen.  
 

 

    

 
VERSTERKING 
OUDERRAAD 

De ouderraad heeft ouders 
nodig. Momenteel is het aantal 

actieve ouders teruggevallen tot 
een 10-tal mensen. Om de 

ouders te kunnen en blijven 
vertegenwoordigen, zouden we 

jullie graag aanmoedigen om ons 
te komen versterken. 

 

 SOCIALE MEDIA 
De ouderraad is actief op Facebook 
en Instagram. We proberen via 
deze platformen iedereen met 
respect voor privacy te 
informeren.  
 

 

 

 

 

 

 


