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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 21/11/2016 
 
Aanwezig: 

 
Hans Coessens  
Sophia Hoornaert  
Liesbeth Pauwels  
Wendy Hermans 
Heidi Lenaerts  
Sofie Drieskens 
Michael Wyffels  
Katleen Hessels 
Nathalie Franchoo  
Jef Callier  
Juf Sara 
Juf Anne 
Meester Guy 
Juf Marlies  
Juf Katrin  
Juf Caroline 
 

Verontschuldigd: 
Ilse Premereur  
Els Freys 
Steven Marrin 
Pieter Heymans  
Marjan Plasschaert   
Tine Verbruggen 
Kirsten Druez 
Lieve Heyrman 
 
 

1. Verslag vorige vergadering   
 
Kriebelteam. Mogelijks zijn er gezinnen die zich het luizenproduct niet kunnen permitteren. Het sociaal budget 
kan hiervoor een oplossing bieden: het luizenproduct kan dan mee gegeven worden met de leerling. Er wordt 
bekeken of hiervoor een bedrag vrij gemaakt kan worden. 
Daarnaast wordt er een bedrag van 350 euro gevraagd door het kriebelteam voor de aankoop van materiaal. Dit 
wordt door de ODR ter beschikking gesteld. 
  

 
2. Ontbijt je fit     
 
Het is een leuk initiatief. De vraag blijft waarom er zo weinig mensen naartoe komen. 
Er waren evenveel mensen dan de vorige editie, maar minder dan de editie daarvoor. 
 

 
3. Week van de Smaak     
 
De meningen zijn verdeeld over de week van de smaak.  
 
Positieve reacties: 

- Er was een gezellige sfeer. 
- Het was goed dat leerkrachten bij de organisatie betrokken waren. 
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- De focus op het maken van enkel soep is haalbaarder dan de edities van de vorige jaren. 
- De ouders hadden ook de kans om elkaar (beter) te leren kennen. 

 
Werkpunten: 

- Dinsdag was chaos. Het is wat zoeken naar een goede manier van werken.  
- Er werd gevraagd aan de ouders om tussen 9 en 12u te komen helpen, maar er zijn ouders gebleven tot 

14u om de soep te serveren en alles op te ruimen. Dit moet op voorhand goed afgesproken worden. 
- De kinderen waren heel snel klaar met de groenten. 
- Ervoor zorgen dat dit niet samen valt met de muzische week: dit is te veel. 
- De lijsten van Gimme konden niet verzameld worden: er was iets mis met het systeem. 
- We kunnen dit al plannen voor volgend jaar (grootouderfeest?). 

 
4. Werkgroepen   
 

1. Verkeer 
- Heidi gaat een opleiding volgen om een fietsexamen te doen.  
- De graveeractie gaat niet elk schooljaar door.  
- Het filmpje van de strapdag werd ingestuurd voor de wedstrijd, maar we gaan ervan uit dat we niet 

gewonnen hebben (geen feedback gekregen). 
- ODR stelt voor om de cadeautjes voor de mini-gordel te sponseren. Dit blijft een leuke activiteit, maar er 

is weinig opkomst (te late aankondiging). 
- Nieuwe hesjes voor de allerkleinsten. Logo op hesjes? 
- De hesjes voor over de boekentas worden meegeven aan de 4e jaars na de herfstvakantie. 
- Zichtbaarheid wordt gepromoot in november (posters, stickers,…) 
- Er werd een pakket aangekocht van een beloningssysteem om kinderen te belonen stappen te zetten in 

het verkeer. 
- Gemachtigde opzichters op vrijwillige basis. De meeste leerkrachten hebben dit gevolgd, anders mogen 

ze de kinderen niet overzetten. Er zijn ook een aantal ouders die opgebeld kunnen worden. Er is 
momenteel maar één mama die dit ooit gevolgd heeft. Zijn er andere kandidaten? Dit wordt in de 
Twijgkrant gezet. 

- De leerlingen vanaf het 3de leerjaar parkeren hun fiets achter de school. Toch zijn er nog veel lln die hun 
fiets vooraan parkeren. Soms is het chaos. Voor kinderen die naar de Kido gaan, vraagt Kido aan de 
kinderen vanaf het 3de leerjaar om hun fiets vooraan te zetten. 

- Ludieke actie mbt hoffelijkheid in het verkeer. 

 
2. GT 

Voor de besteding van de opbrengst van de gin-tonic avond hebben de leerkrachten hun wensen doorgegeven 
over wat ze graag willen aankopen: turnbanken, muziekspeler, roller board, ritmische coördinatieladders, 
turnmat. 

 
3. Quiz  

Katleen stuurt de lijst voor de prijzen door. Je mag je naam plaatsen bij sponsors om de prijzen op te halen. Als 
iemand nog andere sponsors kan aanbrengen, zeker welkom ! 
Er zijn 250 ploegen met een 5-tal deelnemers: dit betekent 1250 prijzen. 
 

 
 
 
 
 

5. Sinterklaas 
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Juf Katrin wilt voor de Sint 2de hands spullen kopen. Dit is een goed idee! Kirsten heeft hiervoor een ontvangst- 
en betalingsbewijs opgemaakt.  
 

 
 

6. VCOV gespreksavond      
 
Pieter geeft feedback over de gespreksavond. 
Er waren maar 2 scholen aanwezig die ook met contactouders werken. 
Hij hield er vooral twee ideeën op na: 

- Voor nieuwe ouders: hulpcheques – ouders kunnen aangeven waarmee ze graag willen helpen. 
- Voor allochtone ouders: herhalen van de infoavond tijdens de werkuren. 

 
 

7. Zandbakovertrekking 
 
Kunnen we er een schaduwnet over trekken? 
Hans zal dit bekijken met Jeff en Michaël. 
 

 
 

8. Winterdrink   
 
De winterdrink wordt terug georganiseerd dit jaar op de vrijdag voor de kerstvakantie om 15u.  
Kirsten, Sofie, Hans en Katleen nemen dit op. 
 

 
 

9. Film tijdens de lunch 
 
Soms wordt er tijdens de lunch een film op gezet. 
Sommige ouders vinden dat moeilijk: ze verbieden thuis dat de kinderen voor het scherm eten. Op school kan dit 
dan wel. 
Voor de leerkrachten is dit een manier om de lunch aangenaam te houden. 
 

 
 

10. Website school: info ODR 
 
Een moment afspreken met Dieter om gegevens op de website te zetten, zoals deze van de contactouders. 
  

 
 

11. Schoolraad: verslag 
 
Cfr verslag op de website. 
  

 
 

12. Varia  
 

- Er is nog 300 euro budget van de llnraad. De lln willen graag een hele grote klok en spelmateriaal op de 
speelplaats. Ook is er verf aangekocht voor de buddy bank. 

- De werkgroep MOS organiseert een tweedehandsbeurs (ev. ism de Gezinsbond). 
- Huiswerkbegeleiding: er is een voorstel uitgewerkt.  
- Extra-muros: wie wilt er helpen vrijdag om 15u om wafels en truffels uit te delen? Hans, Katleen, Kirsten. 
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- ODR heeft nog jenever glaasjes en isomo bekers, die de leerkrachten kunnen gebruiken voor de 
lichtjestocht. 

- De leerkrachten bedanken ODR voor de sponsoring van het sportmateriaal. 
- Agendapunten ODR: je geeft deze door aan Sophia en zet Hans mee in cc.  

  
 
 

Volgende vergadering: 20 december 2016 
 

 
Hans Coessens             
Voorzitter        


