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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 28/09/2017 
 
Aanwezig: 

 
Hans Coessens  
Kirsten Druez  
Pieter Heymans  
Stijn Bosmans 
Katleen Hessels  
Johan Ottenburgh 
Liesbeth Pauwels  
Marjan Plasschaert  
Ilse Premereur 
Joke Rutten 
Tine Verbruggen  
 
Meester Wim 
Juf Katrin 
Juf Marlies 
Juf Sarah V 
Juf Bianca 
Juf Caroline 
 
 

Verontschuldigd: 
 
 
Jeff Callier  
Nathalie Franchoo 
Heidi Lenaerts 
Fred Otten 
Michael Wyffels  
Hannelore Maddens 
Pieter Jan Van Steen 
Juf Sarah 
 
 
 

1. Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden   
 
Er zijn enkele nieuwe leden: Stijn, Joke en Pieter Jan stellen zich kort voor.  Johan en Hannelore hebben reeds 
enkele vergaderingen bijgewoond. Fred is verontschuldigd en komt volgende vergadering aan de beurt. 
 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 

 
3. Evaluatie infoavonden  
 
Er was niet veel volk van de ODR voor klaarzetten en afsluiten.  Dit is een verantwoordelijkheid van iedereen 
binnen de ODR en niet enkel van één bepaalde werkgroep. 
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De voorstelling bij de lagere school was niet steeds tot achteraan te horen.  De micro was stuk en zal tegen 
volgende keer hersteld zijn. 
 

 
4. Evaluatie Twijg bar 
 
De opkomst was minder dan vorig jaar.  Er werd dit jaar niet geflyerd (enkel Gimme).  De omzet was slechts de 
helft van vorig jaar, maar nog steeds de moeite. 
 
Gin-tonic is een vrij hoogdrempelige activiteit omwille van de hogere prijzen.  Niet iedereen drinkt graag gin-tonic.  
Mogelijks kan er meer volk gelokt worden met een conceptwijziging naar een zomerbar, eventueel aangevuld 
met enkele streekbieren of wijn.   
 
Dit wordt mee opgenomen in de werkgroep. 
 

 
5. Hulpcheques 
 
Er zijn slechts 20 hulpcheques binnengekomen, met diverse engagementen.  Naar volgend jaar zijn sommige 
punten eventueel te herbekijken: FaceBook en communicatie hoeven er misschien niet meer op, er zijn mensen 
die zelf engagementen bij ingevuld hebben, zoals de spaghettidag.  Het kriebelteam bekijkt of eventueel ook op 
de hulpcheque kan gezet worden. 
 
De kandidaten zijn doorgegeven naar de verschillende werkgroepen en zullen gecontacteerd worden. 
 

 
6. Overzicht financiën 
 
Het overzicht van de financiën wordt overlopen.  Meer info over de budgetten van de verschillende werkgroepen 
kan bekomen worden bij Kirsten. 
Het cultuurprogramma voor de lagere school is al voor een groot deel vastgelegd.  
 

 
7. Hoe kunnen we de samenwerking tussen ODR en school verbeteren? 
 
Na de discussies rond de schooluren eind vorig jaar zijn we het huidige schooljaar positief begonnen.  Sarah 
heeft zich op beide info-avonden verontschuldigd en erkend dat er een aantal zaken misgelopen zijn.  Zowel 
school als ouders geven aan dat ze de samenwerking zeker waardevol vinden. 
 
Voor de talentklas voor 4, 5 en 6 was er een groot ouder-engagement.  Er is reeds een vergadering geweest met 
21 ouders die aangaven te willen meewerken.  Hiermee is het programma van het eerste trimester van de 
talentklas al grotendeels gevuld.   
 
Er is vorig schooljaar een werkgroep communicatie opgericht, waarbij niet alleen zal gefocust worden op de 
communicatie naar buiten toe maar ook op de communicatie tussen school en ODR. 
 

 
8. Rondvraag bij leerkrachten: waar kunnen contactouders tijdens het schooljaar een meerwaarde 

betekenen? 
 
De leerkrachten geven aan dat ze een dubbel gevoel hebben bij de klascadeaus aan het einde van het 
schooljaar.  Ze willen zeker niet dat mensen zich verplicht voelen om bij te dragen en zijn zeker even blij met een 
creatief cadeau.   
 
De contactfunctie tussen ouders en juf is voor een deel veranderd sinds het gebruik van Gimme.  Leerkrachten 
kunnen heel gemakkelijk alle ouders bereiken en oproepen plaatsen.   
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9. Communicatie: snellere verspreiding verslag + samenvatting besproken punten 
 
Om de betrokkenheid van alle ouders te verbeteren wordt voorgesteld om het verslag sneller op de website te 
zetten.  Het verslag is echter pas definitief na goedkeuring, dus na de volgende vergadering. 
 
Het voorstel om een korte samenvatting van de besproken punten te publiceren wordt positief onthaald, maar er 
moet worden nagedacht over de vorm.  Via Gimme worden de meeste ouders bereikt, maar dit genereert nog 
meer berichten.  Ook Facebook is een mogelijk kanaal om het verslag aan te kondigen.  Dit wordt verder 
opgenomen binnen de werkgroep communicatie. 
 
De agenda van de ODR kwam vroeger ook online maar dit is op bepaald punt verwaterd.  Dit kan opnieuw 
opgenomen worden en verspreid via de site en/of Gimme. 
 

 
10. Voorleesweek 
 
Van 18 tot 26 november is het voorleesweek.  Er is een project vanuit het VCOV waar je als school kan 
inschrijven en eventueel een boekenpakket mee kan worden gewonnen.  De leerkrachten gaan zeker iets doen 
rond de voorleesweek, maar dit moet nog concreet worden uitgwerkt. 
 
Het idee van een leeshoekje wordt opnieuw aangebracht.  Er is een “leeshol” op school (op de zolder), maar dit 
is enkel onder begeleiding van een leerkracht dus niet onder de speeltijd. 
 
Tijdens de voorleesweek zou deze leeshoek kunnen opengesteld worden of kunnen er zelfs voorleesmomenten 
worden georganiseerd.  Een ander idee is om op verschillende plaatsen op school leeshoeken te maken.  
 
Als de timing niet goed uitkomt (owv grootouderfeest van de kleuters) kan de voorleesweek ook naar een andere 
week worden verplaatst, maar dan kunnen we niet meedoen aan de VCOV-actie. 
 
Er wordt een gemengde werkgroep schoolteam – ODR samengesteld die dit zullen bekijken. 
 

 
11. Inrichting nieuwe opslagruimte ODR 
 
De opslagruimte van de ODR is verplaatst naar de traphal.  Er staat één kast, maar er is meer kastruimte nodig 
voor een aantal kaften/boeken die momenteel nog thuis bij (ex-)leden liggen. 
 
Kan er gebruik gemaakt worden van het archief? 
 
Hans bespreekt met Sarah wat er mogelijk is. 
 

 
12. Werkgroepen 
 
Werkgroep contactouders 
 
De contactouderavond werd vastgelegd op 17 oktober.  Het plan was om het dit jaar over een andere boeg te 
gooien en de focus te leggen op een leuke drink en contactmoment.   
Er zijn voor deze activiteit niet per se helpers nodig, maar alle ODR-leden zijn welkom. 
 
Quiz 
 
De quiz gaat door op 24 maart.  De bancontact terminal is reeds vastgelegd (ook voor schoolfeest en twijgbar). 
De Try-out zou kunnen doorgaan op 24 februari 
 
Brede School 
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De samenwerking tussen ouders en Kido verliep vorig jaar heel stroef.  We hadden niet het gevoel dat onze 
inbreng geapprecieerd werd.  Er is een nieuwe persoon binnen Kido die zich bezig houdt met brede school.  De 
werkgroep belegt een vergadering om de voortzetting van de werkgroep te evalueren. 
 

 
13. Project “Oefenkans Nederlands” 
 
Er is een project van het VCOV rond informele oefenmomenten voor anderstalige ouders.  De verantwoordelijke 
van het VCOV (Isabel Ceuppens) komt dit project graag toelichten.  Zowel leerkrachten als ouders zijn 
geïnteresseerd om dit bij te wonen, dus wordt dit ingepland voor een volgende ODR. 
 
De uitdaging zal zijn om de anderstalige ouders te informeren en te betrekken bij dit project. 
 

 
14. Varia 
 
De ‘opvolglijst’ wordt terug geïntegreerd in het verslag.  Onderaan het verslag worden alle afgesproken taken 
hernomen en de volgende vergadering opgevolgd. 
 
Talentklas 
De talentklas zal zoveel mogelijk gebaseerd zijn op vrijwilligers, vooral ouders.  Ook bij de leerkrachten wordt 
gekeken naar hun talenten om diverse activiteiten te begeleiden.  Ook ouders die niet aanwezig waren op de 
eerste vergadering zijn welkom op de volgende vergadering. Wim geeft de nieuwe datum door. 
 
Voor de talentklas werd een subsidiedossier ingediend.  De vraag wordt gesteld om dit project ook op te nemen 
in de begroting van volgend jaar. 
 
 
Warme week 
Er wordt binnen het leerkrachtenteam bekeken of er dit jaar zal worden deelgenomen aan de Warmste Week.  
Als er geïnteresseerden zijn binnen de ODR om hier mee over te brainstormen mogen ze dit laten weten. 
 
 
Brunch 
De brunch gaat dit jaar niet door.  Deze staat blijkbaar nog in de Gimme-agenda en zal zo snel mogelijk 
verwijderd worden. 
 
 
Week van de smaak 
De week van de smaak valt dit jaar gelijk met de voorleesweek en het grootouderfeest.  Er is wel bereidheid bij 
de ouders (ODR en via hulpcheques) om hieraan mee te werken dus het zou zonde zijn om niets te doen.  
Eventueel kan dit gecombineerd worden met de Warmste Week? 
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15. Opvolglijst 
 

 Wie Tegen wanneer 
Zomerbar   
Herbekijken naam en concept ‘zomerbar’ Werkgroep Gin-tonic Volgende editie 
   
Hulpcheques   
Contacteren opgegeven vrijwilligers Alle werkgroepen  
   
Communicatie   
Bericht FB / Gimme als verslag online komt Pieter Na goedkeuring 
Nadenken over korte communicatie na vergadering WG Communicatie  
Agenda ODR publiceren via Website / Gimme Pieter Volgende verg 
   
Voorleesweek   
Brainstormen rond activiteit Werkgroep voorleesweek 18/11 
   
Brede school   
Vergadering beleggen met nieuwe verantwoordelijke Werkgroep brede school Eerste trimester 
   
Varia   
Bespreken kastruimte opslag en/of gebruik archief Hans / Sarah  
Uitnodigen uitleg VCOV “Oefenklas Nederlands” Hans  
   
Talentklas   
Doorgeven datum volgende vergadering Wim  
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DEEL 2: enkel ODR 
 
 

1. Inleiding nieuw schooljaar 
 
Communicatie: kan er via Whatsapp gediscussieerd worden ipv via mails naar iedereen? 
 
Goedkeuring verslag: nadat het verslag werd goedgekeurd kan er achteraf niet op worden teruggekomen om 
oeverloze discussies te vermijden. 
  

 
2. Engagement ouderraad 
 
Er wordt aan iedereen gevraagd bij te springen waar mogelijk.  Er zijn 4 activiteiten op een jaar waar van 
iedereen hulp gevraagd wordt: Info-avonden, Quiz (24/3), schoolfeest (26/5), Twijg-bar (22/6) maar ook voor de 
andere activiteiten is alle hulp welkom.  Het is jammer dat het meestal dezelfde mensen zijn die moeten afsluiten 
en opruimen. 
 

 
3. Werkgroepen 
 
De lijst werkgroepen wordt verdeeld en ingevuld. 
 

 
4. Varia 
 
Dag van de leerkracht (5 oktober) 
 
De leerkrachten geven aan dat ze al veel zoete dingen krijgen.  Daarom wordt voorgesteld om soep te maken.  
Hans, Kirsten en Johan maken soep.  Kathleen zorgt voor brood.  Pieter maakt fruitsla.  Er wordt nog een oproep 
gedaan naar mensen die ’s middags de soep kunnen opwarmen.   
 
Activiteiten 2017-2018 
 
Dit punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
Pot ODR 
 
Er wordt een pot aangelegd die wordt gebruikt om iets te kopen bij blijde en minder blijde gebeurtenissen.  De 
bijdrage wordt afgepsroken op 10 euro.  Volgende vergadering wordt dit nogmaals vermeld voor de mensen die 
er deze vergadering niet waren. 
 
Teerdag 
 
Er waren amper inschrijvingen voor de namiddag-activiteit van de teerdag, waardoor deze niet is doorgegaan.  
Het is jammer voor de moeite die in de organisatie is gestoken.   Moet er volgend jaar nog een namiddag-
activiteit worden georganiseerd? 
 

 
 

Volgende vergadering: 19 oktober 2017 
 

 
Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


