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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 22/03/2017 
 
Aanwezig: 

Jeff Callier  
Hans Coessens  
Sofie Drieskens 
Kirsten Druez 
Pieter Heymans  
Sophia Hoornaert  
Liesbeth Pauwels  
Katleen Hessels  
Lieve Heyrman 
Marjan Plasschaert   
Ilse Premereur  
Tine Verbruggen 
Nathalie Franchoo  
Michael Wyffels  
 
Juf Sara 
Juf Nicole 
Juf Katrin 
Juf Wendy 
Zorgjuf 
 
 

Verontschuldigd: 
Eddy Dolusic 
Wendy Hermans 
Heidi Lenaerts  
Tine Verbruggen  
Els Freys 
Steven Marrin 
 
 

1. Verslag vorige vergadering   
 
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd. 
 

 
 

2. Quiz: evaluatie     
 
De quiz was leuk: 

1. Alles verliep vlot. 
2. Er waren genoeg helpers, ook achter de tap. Werd er evenveel geconsumeerd dan vorig jaar? 
3. Er waren iets te weinig plateaus. Volgend jaar vragen we er extra aan de brouwer. 
4. We moeten ook nieuwe ouders de kans geven om te kunnen deelnemen. Er stonden 9 ploegen op de 

wachtlijst. Partners van de ouderraadsleden die helpen tijdens de quiz en leerkrachten krijgen voorrang.  

Hans wilt iedereen bedanken voor de fantastische team- en samenwerking. 
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3. Schoolraad 
 
De Bestuurlijke Organisatie Samenwerking werd besproken, waarbij alle Leuvense Katholieke scholen samen 
smelten. Er is een engagementsverklaring ondertekend.  
 
Verkeer nav de schoolenquête. Er komt een zebrapad aan de school. 

 
 
 

4. VCOV pilootschool 
 
Het CBE (centrum voor basiseducatie) wilt een inventaris doen van de noden van de school. Nadien wordt er een 
leertraject gestart. Het kan gaan over geletterdheid op verschillende vlakken: Nederlandse les, ook digitale 
geletterdheid. 
Dit komt tegemoet aan onze bekommernis om allochtone ouders voldoende te kunnen betrekken. 
Er is een groepje leerkrachten die rond anderstalige kinderen werkt. Sofie, Lieve en Hans sluiten aan vanuit de 
ouderraad. 

 
 
 

5. Werkgroepen   
 
Schoolfeest (6 mei 2017):  
Thema dit jaar is Safari.  
Er is dit jaar geen frietkraam, maar we willen ook iets groter kunnen aanbieden. Daarom worden er pita’s en 
hotdogs voorzien.  
De affiches zullen begin volgende week af zijn.  
De werklijst komt er eind deze week / begin volgende week. De contactouders kunnen we betrekken, zodat er 
vanuit één klas een stand bemand wordt. 
Bekers zijn al aangevraagd. 
 
 
Gin tonic: organisatie ouderraad. Dit gaat door op 23 juni. Iedereen gevraagd rond 15u. Ook op 
zaterdagvoormiddag wordt er volk gevraagd. Ilse, Jef, Hans, Marjan en Katleen engageren zich voor de 
werkgroep. 
 
Praatcafé: de uitnodiging staat klaar en wordt verstuurd via Gimme (18 april om 20u). Deze wordt ook verspreid 
naar andere scholen. Het is zonder inschrijving. Er wordt een herinnering verstuurd via Gimme.  
 
Moederdag: We verkopen bloemstukken. Deze worden verspreid de vrijdag voor moederdag.  
 

 
 

6. Website domeinnaam 
 
De ODR-website wordt geschrapt. Hierdoor dreigen we ook info@ouders-detwijg.be te verliezen. Het is ok om 
ouderraad at de twijg te nemen als nieuw e-mail adres. Hans, Dieter en Pieter bekijken dit verder. 
 

 
 

7. Varia 
 
Klimaatcamping. In Wijgmaal organiseert men een klimaatcamping. Er wordt gevraagd of ze er reclame over 
mogen maken of over mogen informeren. Ze willen folders uitdelen en mensen persoonlijk aanspreken. Dit wordt 
besproken op de PV. 
 
Kronkeldidoe. Rollebollen voor het 1ste en 2de leerjaar in Boortmeerbeek op een dinsdag. Het is moeilijk om 
ouders te vinden voor het vervoer. Een bus is niet mogelijk, omwille van de maximumfactuur.  
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Een kindje van het instapklasje zoekt een pleeggezin. Mocht je geïnteresseerde ouders kennen, geef het door 
aan Juf Sara. 
 
Inhoud voor de Twijgbrief: oproep voor nieuwe leden ODR? Ideeën mag je doorgeven aan Pieter. 
 

 
 

Volgende vergadering: 25 april 2017 
 

 
Hans Coessens         Sophia Hoornaert   
           
Voorzitter         Secretaris 


