
Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  
 
1 

“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 20/09/2016 
 
Aanwezig: 

 
Jef Callier  
Hans Coessens  
Eddy Dolusic 
Sofie Drieskens  
Kirsten Druez  
Nathalie Franchoo  
Marjan Plasschaert  
Katleen Hessels  
Pieter Heymans  
Lieve Heyrman 
Sophia Hoornaert  
Heidi Lenaerts  
Liesbeth Pauwels  
Tine Verbruggen 
Michael Wyffels  
Juf Sarah 
Juf Marlies 
 
 

Verontschuldigd: 
Ilse Premereur  
 
  
 

1. Verslag vorige vergadering   
 
Geen bemerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  
 

 
 

2. Evaluatie kaftavond   
 
De kafters zaten in de refter. Dit was voor veel ouders niet zo duidelijk.  
Er kwamen in de refter veel mensen om een drankje te nemen of voor gymkledij. 
De vraag is om de verkoop van gymkledij in de sportzaal te doen (minder drukte). 
De ouders zijn blij dat ze minder moeten kaften. 
 

 
 

3. Info-avond    
 
De presentatie voor de ouders was goed: kort, gestructureerd en to he point.  
Is het mogelijk om de presentaties van de klassen te krijgen voor de ouders die er niet waren? De leerkrachten 
bespreken dit tijdens de PV.  
Er zijn contactouders voor bijna alle klassen. Alleen in het zesde leerjaar zoeken we nog contactouders. 
 

 
 
 
 
 



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  
 
2 

4. Gordel 
 
Het was heel gezellig. De opkomst was niet groot. Er waren evenveel leerkrachten dan ouders.  
Het is voor herhaling vatbaar. De picknick was heel fijn: leuke afsluiter. Het is heel vrijblijvend en dat maakt het 
ook gezellig.  
 

 
 

5. Werkgroepen  
 
Verkeer 
De strapdag was een succes. De lln worden aangespoord om met de fiets of te voet naar school te komen. Ze 
hadden een liedje ingeoefend.  
 
Twee juffen zijn naar een bijeenkomst van de stad geweest over knelpunten in het verkeer in Leuven. Men heeft 
er 2000 in kaart gebracht. Er werden er al heel wat opgelost, maar er is nog heel wat te doen. 
 
Is het mogelijk om iets meer orde te creëren in de fietsenstalling? De kinderen van 3, 4, 5 en 6 zetten hun fiets 
achteraan. Vooraan staan de fietsen van de andere kinderen. In het bouwdossier is er een grotere fietsenstalling 
achteraan voorzien. 
 
De bewoners van Wijgmaal kregen een brief over spoorwegwerken. De Deschampslaan wordt afgesloten. Het 
zou goed zijn om hierover te communiceren. Van vrij 16/09 t/m 11/10 sluit men de Hambosstraat af. De andere 
overgangen worden enkel afgesloten in het weekend. 
 
Brede school 
De werkgroep is veel samen gekomen. Suggesties zijn altijd welkom. Vanaf dit jaar wordt brede school volledig 
gefinancierd door Kido: geen financiering meer door de stad. Het is moeilijk om te zoeken naar een kwalitatief 
aanbod. Werken met professionele organisaties is heel duur. Het werken met vrijwilligers is een mogelijkheid. 
Hiervoor bestaat een vrijwilligersvergoeding. Volgende bijeenkomst: 10 oktober. 
 
Contactouders 
We organiseren een lezing ivm gamen. Katleen neemt dit verder op.  
De werkgroep maakt de klaslijsten met contactouders in orde. 
 
Week van de smaak: planning 
De echte week is van 10-20 nov. De werkgroep komt samen en doet een voorstel. 
 
 

 
 

6. Website 
 
ODR kiest ervoor om de website af te schaffen en de documenten te plaatsen op de website van de school. 
Pieter neemt hiervoor contact om met Dieter. 
 

 
 

7. Financiën    
De bedragen hebben betrekking op een kalenderjaar (geen schooljaar). Wat zijn de beschikbare budgetten? 

- Sint: 100 euro voor kleuterschool, 75 euro lagere school 
- Cultuur: 7 euro per lln (tot dec nog 1000 euro). Er is nu een werkgroep cultuur: zij kijken of er activiteiten 

in het najaar van 2017 zullen plaatsvinden. Voor dit najaar is men te laat. 
- Werkgroep verkeer: 303 euro 
- Verbondenheid: nog 1000 euro – deze week: samenspeelweek. Er werd al in de speelkoffer 

geïnvesteerd. 
- Leerlingenraad: 300 euro per jaar 
- IT: nog 600 euro voor dit jaar 
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- Week van de smaak: per klas 25 euro 
- Onthaal nieuwe lln: 150 euro 

Het budget werd goedgekeurd op de AV. Dit hoeft niet opnieuw goedgekeurd te worden op de ODR. 
Brede school kan ODR mogelijks ondersteunen door materiaal aan te kopen voor de activiteiten. 
 

 
 

8. Recuperen schoolgerief  
 
De school krijgt een budget voor kosteloos materiaal. De verificateur komt controleren of dit materiaal ook 
effectief aangekocht werd.  
Als er gezinnen zijn die te veel school- en tekenmateriaal hebben, kunnen ze dit binnen brengen.  
Juf Sarah neemt dit verder op: het wordt doorgegeven via de Twijgbrief. 
 

 
 

9. Lopen ter verbetering van de concentratie   
 
Met het tweede leerjaar wordt er gelopen. In het begin ging men naar het Rietensplein.  
Nu lopen de leerlingen in de Ursulinenstraat. De kinderen vonden dit heel leuk.  
Sommigen doen dit met gewone schoenen. De kinderen die willen, kunnen hun sportschoenen aan doen.  
 
Wordt dit verder uitgebreid?  
Er is een vragenlijst om te polsen of er nog collega’s geïnteresseerd zijn.  
 

 
 

10. Varia    
 
Het programma voor cultuur ligt vast: verteltheater met ondersteuning van muzikanten. Voor de derde graad: 
Romeo en Julia. De rest van de lagere school: Peter en de Wolf. 
 
In het eerste leerjaar heeft de ene klas wel en de andere klas geen smartboard. Dit gaf een beetje de toon dat er 
een goede en een slechte klas is….  
 
Gezond eten op school. Via verschillende media was dit een thema. Kan er vb. soep gekookt worden met verse 
groenten? Er zijn scholen waar een mama / oma soep maakt voor een klas. Is dit een optie? De inspectie is heel 
streng.  
 
Doen we dit jaar terug iets rond Music for life? Kan dit nog mee in de agenda? 
 
Huiswerkbegeleiding. Juf Sarah bekijkt om dit in de school te organiseren ihkv brede school. Zo kan het huiswerk 
in alle stilte gebeuren ipv in de Kido. 
 
Werkgroep verbouwing. Misschien zijn er (nieuwe) ouders die zich geroepen voelen. Er wordt bij enkele ouders 
gepolst. 
 
Het peter-, meterschap tav de nieuwe kindjes wordt nog steeds opgenomen. Er worden extra activiteiten gepland 
om het contact tussen beide te verzorgen.  
 
De voorzitter bedankt het schoolteam, omdat er veel positieve zaken veranderd zijn: infoavonden, zorg, 
huiswerkbegeleiding.  
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PAUZE  
 
 

11. Enquête  ODR    
 
Hans heeft deze doorgestuurd. 
 

 
12. Verloop ouderraad   
 
Lkr hebben vorig jaar gevraagd om tijdens de hele vergadering aanwezig te kunnen zijn. 
Odr vindt het zinvol om een apart deel te blijven hebben.  Sommige zaken bespreken we het best intern.  
 
We moeten voldoende overwegen welke punten we in deel 1 en welke we in deel 2 zetten. Het is goed dat we 
bepaalde punten rechtstreeks met de lkr bespreken.  
 

 
13. Data: quiz, nieuwjaarsreceptie 

Quiz: zaterdag 11 maart 
Try-out: 11 februari  
Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 7 januari  - met partner, zonder kinderen (’s avonds) 
Pizza: 17 februari – week voor de krokus.  
Lichtjestocht: 16 december 
 

 
14. Verbouwing 
Wie van de ODR wilt graag nog aansluiten bij de werkgroep? 
Hans volgt dit op vanuit ODR. Er zijn andere ouders die hierover expertise hebben. Het wordt aan hen gevraagd.  
De werkgroep komt ongeveer 1 keer per maand samen. 
 

 
15. Varia   
Week van de smaak: we brengen dit terug op de volgende vergadering. Welke juffen willen zich mee engageren 
om dit mee uit te werken? Veggie Valentijn? 
 
Roulatie verslaggever: Pieter is kandidaat (ook met Ilse) 
 

 
 

 
Volgende vergadering: 19/10 

 
 

Hans Coessens          Sophia Hoornaert  
Voorzitter          Secretaris 


