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1. Verslag vorige vergadering   
 
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd. 
 
Er zijn enkele punten die niet volledig besproken werden vorige vergadering.  Deze worden in deze vergadering 
opnieuw besproken en opgenomen in het huidige verslag. 
 

 
 

2. Enquête De Twijg     
 
De resultaten van de enquête worden voorgesteld.  Er waren 148 antwoorden op bijna 500 aangeschreven 
adressen, wat een succes is. 
 
Zorg kampt nog steeds met een sterk imagoprobleem.  Dit blijkt niet enkel uit de lagere scores, maar ook uit de 
reacties.  De leerkrachten beseffen dat er nog meer gecommuniceerd moet worden rond het zorgbeleid. 
 
Er wordt overwogen om een gelijkaardige enquête te organiseren bij de leerlingen zelf om te zien of de resulaten 
gelijk lopen met de antwoorden door de ouders. 
 
De leerkrachten hebben een kernteam opgericht, dat aan de slag zal gaan met de resultaten van de enquête. 
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3. Enquête ODR: werkgroep     
 
Er zal een aparte werkgroep worden ingericht om de resultaten van de enquête om te zetten in concrete 
actiepunten.  Hans, Katleen en Sofie zijn vrijwilliger. 
 

 
 
 

4. Werkgroepen   
 
Quiz: 
Het Quiz-team vraagt om voor de voorbereiding specifiek namen van verantwoordelijken voor elke taak aan te 
duiden.   

- Sofie stelt zich alvast kandidaat voor de prijzentafel.   
- Voor de geluidsinstallatie zal gevraagd worden of Herman zijn kennis wil overdragen aan Pieter.  
- Klaarzetten tafels: Tine 
- Tap: Hans 
- Kassa: Kirsten 
- Ophalen beamers vrijdagvoormiddag: Heidi 

Er zal zaterdag gestart worden om 10u.  Alle leden van de ODR worden verwacht om mee te helpen. 
Ook zondagochtend wordt iedereen verwacht voor de opruim.  Vele handen maken het werk licht. 
 
Drankprijzen: er wordt voorgesteld de prijzen van het spaghettifeest aan te houden, met vakjes van 60 cent en 
drankkaarten van 15 euro. Er zal geen bancontact zijn. 
 
 
Schoolfeest: herbruikbare bekers 
Er zullen herbruikbare bekers worden ontleend via de Kraal.  Er werd bij de stad Leuven nogmaals 
aangedrongen op het ter beschikking stellen van herbruikbare bekers 
 
 
Nieuwe werkgroep: moederdagverkoop 
Er werd voorgesteld om een extra opbrengstactiviteit te organiseren rond moederdag.  Hans, Nathalie, Kirsten en 
Liesbeth hebben zich al opgegeven als vrijwilliger.   
 
 

 
 

5. Pizza 
 
Er is een misverstand geweest tussen de school en de werkgroep rond het verspreiden van de brief 
(papier/Gimme).  Uiteindelijk zijn er toch 328 pizza’s besteld, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. 
 

 
 

6. Varia   
 
Het budget voor 2017 werd voorgesteld en besproken. 
 
Agendapunten voor de schoolraad volgende week:  

- Fietsexamen: samenwerking mogelijk met de Steinerschool? 
- Brede school: hoe kunnen we hier nog verder in verbreden? 
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Het VCOV heeft op 14 maart een contactavond rond ledenwerving en klasouders.  Heidi zal deze bijwonen en 
verslag uitbrengen op de volgende vergadering. 
 
Er zijn enkele leden die de ODR verlaten, waardoor we volgend jaar nog maar met 15 zullen zijn.  Dit is 
voldoende voor de werking, maar nieuwe leden zijn steeds welkom.  Misschien kan de werkgroep Communicatie 
& PR brainstormen hoe we nieuwe leden kunnen aantrekken. 
 
Pestbeleid: in Finland is er de KiVa-methode, die intussen in enkele scholen in de buurt wordt toegepast.  Deze 
methode is echter heel erg duur, maar er zou intussen subsidie voor bestaan.  De leerkrachten geven aan dat dit 
enkele jaren geleden reeds besproken werd, maar toen niet werd weerhouden. 
 
 

 
 
 
 

Volgende vergadering: 22 maart 2017 
 

 
Hans Coessens         Sophia Hoornaert   
           
Voorzitter         Secretaris 


