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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 25/04/2017 
 
Aanwezig: 

Hans Coessens  
Sofie Drieskens 
Wendy Hermans 
Sophia Hoornaert  
Kirsten Druez 
Pieter Heymans  
Katleen Hessels  
Heidi Lenaerts  
Liesbeth Pauwels  
Marjan Plasschaert   
Tine Verbruggen  
 
Juf Mia 
Juf Stien 
Juf Katrin  
Juf Sarah 
Meester Wim 
 
 

Verontschuldigd: 
Jeff Callier  
Eddy Dolusic 
Lieve Heyrman 
Ilse Premereur  
Nathalie Franchoo  
Michael Wyffels  
 
 

1. Verslag vorige vergadering   
 
Er zijn twee nieuwe ouders: Johan en Hannelore. 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
 

 
2. Werkgroepen     
 
Werkgroep brede school is nog samen gekomen mbt volgend schooljaar. Iemand van stad Leuven is het aanbod 
komen voorstellen van de brede school. We kunnen zelf initiatieven selecteren en contact opnemen met de 
organisaties zelf. De prijzen variëren sterk. Het is de bedoeling dat je mensen kan vinden die iets willen komen 
doen in de school tussen 16u en 17u. 
 

 
 

3. Zonnecrème  
 
Worden de kinderen ingesmeerd? De kinderen mogen zelf een busje meenemen. Deze worden ingesmeerd ’s 
middags en met de speeltijd. Juf Sarah zet een berichtje op Gimme. 
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4. Schooluren  
 
Juf Sarah kondigt aan dat de schooluren volgend schooljaar zullen wijzigen.   
 
De argumenten die door de school werden gegeven: 

- Een blok van 3,5u in de voormiddag is niet efficiënt omdat zorg en turnuren per vol lesuur gegeven 
worden.  Met 4 lesuren in de voormiddag kan de zorg en de bezetting van de turnzaal en 
turnleerkrachten beter benut worden. 

- Deze indeling laat ook de invulling van leerkrachten met verlofstelsels beter toe 
- Om te vermijden dat de middagpauze te laat valt (zeker voor 5 en 6, die later gaan eten), is het startuur 

van de schooldag vervroegd. 
- De voor- en namiddagspeeltijd zijn verlengd tot 20 minuten. 
- Het huidige voorstel werd weerhouden na bespreking binnen het leerkrachtenteam van de pro’s en 

contra’s. 

De nieuwe uren zouden als volgt zijn:  
- Start om 8u35 (poort open om 8u20) 
- Einde om 15u15 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (toezicht tot 15u30) 
- Einde om 12u15 op woensdag 

De school zal na de lessen huiswerkbegeleiding aanbieden, tegen Kido-tarief. 
 
 
Bedenkingen van de ODR: 
  

- Betalen voor huiswerkbegeleiding, kan dit? De school stopt vroeger en daarna kan huiswerkbegeleiding, 
maar dan betalend. 

- Is er geen mogelijkheid om de middagpauze te verlengen? 
- Kan de Kido deze capaciteit aan? 

 
 

5. Schoolfeest: evaluatie 
 

- Drankverbruik: was ok 
- Eten: hot dogs en pita’s waren op. Er was vraag naar frieten, maar zonder hebben we een grotere 

opbrengst. Geen vegetarisch alternatief. 
- Banana split was op, maar er waren geen kinderijsjes. 
- Pindanootjes: weinig succes 
- Witte sangria: ok 
- Kassa: moet vroeger volgend jaar. Laten weten dat er een tweede kassa is. Laten weten dat er een 

beteaalterminal is.  
- Schoolfeest volgend jaar: 26 mei 
- Positieve sfeer 
- Opruim verliep vlot 
- Aan het dambord was de doorgang smal. 
- Eetstand mag vroeger open.  

8250 euro winst. Vragende partij voor extra speelblokken.  
Quiz: 2572 euro 
Bloemen: 351 euro 
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6. ICT 
 
Docking stations zijn geïnstalleerd, waar tablets op ingeklikt kunnen worden. 
Computers: vast computers worden opgekuist en opnieuw gebruikt. 
Tien recentere toestellen gekregen van VRT.  
Ervoor zorgen dat er voldoende computers zijn en dat ze up to date zijn. 
 

 
 

7. ODR: één of twee delen 
 
Waarom bestaat de ouderraad uit twee delen? De ouders vinden het goed om een apart deel te hebben, waarin 
ze kunnen reflecteren.  
Het is belangrijk om dit op een goede manier in het verslag neer te schrijven. 
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DEEL 2: enkel ODR 
 
 

1. Secretaris 
 
Pieter is kandidaat om de rol van secretaris over te nemen van Sophia die uit de ODR stapt.  Dit wordt 
goedgekeurd. 
  

 
 

2. Evaluatie plantenverkoop 

 
De verkoop viel beter mee dan vooraf gedacht. 
Als we dit willen herhalen, is het beter om naar een ander soort bloem te gaan: jonger en frisser.  
Misschien moeten we eerder kiezen voor iets kant en klaar, zodat we dit enkel moeten inpakken. 
 
Volgend jaar herhalen? Aandacht voor betere spreiding van de activiteiten. 
Pizza brengt meer op en is minder inspanning. 
 
Volgende vergadering: planning van het jaar bekijken. Kiezen tussen bepaalde activiteiten: afwisselend pizza, 
bloemetje, wijn,….  
 

 
3. Schooluren (herneming) 
 
Het einduur is heel vroeg: 15u15. 
Volgende week wordt dit op de schoolraad besproken. Hans neemt enkele punten mee vanuit de ODR en 
bespreekt dit vooraf met Juf Sara. 
 

 
 

4. Gin Tonic 
 
Kan iedereen vrijdag aanwezig zijn om mee te helpen? 
 

 
5. Werkgroepen volgend jaar 
 
Oproep aan iedereen om na te denken over de werkgroep waarin je wilt zitten. 
 

 
6. Kadootje voor de juffen 
 
Bij de contactouders van de kleuterschool was er discussie tussen een gezamenlijk cadeau voor alle juffen (zoals 
vorig jaar) of een individueel (geld)cadeau per klas.  Er werd aan de ODR gevraagd om de knoop door te hakken.  
Dit werd voorgelegd aan de werkgroep contactouders  
 
 

 
 
 
 

Volgende vergadering: 21 juni 2017 
 

 
Hans Coessens         Sophia Hoornaert   
           
Voorzitter         Secretaris 


