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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 19/10/2016 
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Kirsten Druez 
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Wendy Hermans 
Sofie Drieskens 
Jef Callier  
Juf Marlies  
Juf Katrin  
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Meester Wim 
 

Verontschuldigd: 
Els Freys 
Michael Wyffels  
Sophia Hoornaert  
Steven Marrin 
Heidi Lenaerts  
Nathalie Franchoo  
Pieter Heymans  
Lieve Heyrman 
 

1. Verslag vorige vergadering   
 
Het verslag werd laattijdig bezorgd, waarvoor excuses.  
Er zijn verder geen bemerkingen bij het verslag.  
 
Naar aanleiding van het verslag, wordt wel het volgende gemeld: 

- de powerpoint van de infoavond wordt niet doorgemaild. Eventuele vragen kunnen altijd persoonlijk 
worden gesteld.  

- Er zal dit jaar geen uitgebreide actie voor Music for Life opgezet worden – de agenda zit voor het einde 
van dit jaar net iets té vol.   

- Joost Vandewiele geeft verdere info over de verbouwingen op de schoolraad van 27 oktober. Een aantal 
ouders met kennis van zaken zijn aangesproken om dit proces mee op te volgen.  

 
 

2. Contactouderavond     
 
De contactouderavond is goed verlopen, er waren 20 personen aanwezig (ongeveer de helft van de 
contactouders). Er is in groepjes gewerkt rond een aantal vragen. 
Er is afgesproken dat de klaslijsten de verantwoordelijkheid zijn van de contactouders. ODR doet dit enkel nog 
voor de instapklas en voor de eerste kleuterklas. De leerkrachten bekijken of zij een basislijst kunnen bezorgen 
aan de contactouders, hierbij rekening houdend met de privacy (contactgegevens ouders).  
Op de contactouderavond werd de vraag gesteld wat de leerkrachten precies verwachten van de contactouders?  
Het leerkrachtenteam zal hier eens over nadenken, maar stelt anderzijds ook de vraag terug aan de 
contactouders: wat denken zij voor de klas te kunnen betekenen?   
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3. Werkgroepen   
 

- Ontbijt je fit gaat door op zondag 23 oktober.  Er zijn 195 inschrijvingen, de werklijst is volledig ingevuld. 
Tine en Marjan kunnen samen met de werkgroep de zaal klaarzetten op vrijdag om 15u. Meester Hendrik 
en Juf Kelly begeleiden de sportactiviteit. Iedereen wordt verwacht  in ODR-hemdje. 
 

- Week van de smaak: de contactouders geven aan nog steeds enthousiast en bereid te zijn om hier aan 
mee te trekken. Ze vragen wel om dit goed op voorhand aan te kondigen. Het zou fijn zijn mochten 
verschillende opties mogelijk zijn: sommige mensen komen graag helpen de dag zelf, anderen kunnen er 
niet bij zijn maar helpen wel graag met de voorbereidingen. Vanuit het leerkrachtenteam wordt dit nog 
steeds geapprecieerd als een fijn initiatief. Zij geven er wel de voorkeur aan om de verschillende klassen 
in één week/ aaneengesloten periode te laten deelnemen, dit creëert verbondenheid.   
Het leerkrachtenteam bekijkt wat haalbaar is. In de kleuterschool kan het sowieso doorgaan in de 
‘officiële’ week in november, voor de lagere school moet bekeken worden of het combineerbaar is met de 
Muzische Week.  
 

- De werkgroep Brede School is in een impasse geraakt met de KIDO i.v.m. huiswerkbegeleiding. Als de 
school dit organiseert, sturen de mensen hun kinderen misschien niet meer naar de KIDO. Er moet 
bekeken worden welke oplossing hier voor gevonden kan worden. Dit wordt verder bekeken met de 
KIDO. Wordt vervolgd.  
 

- Werkgroep ICT. Er is serieus geïnvesteerd: alle klassen hebben nu een flat screen of een smart board, 
met uitzondering van de instapklas. Vanaf januari worden ook laptops aangekocht, zodat er per 4 
leerlingen een laptop beschikbaar is. Het schoolbestuur schenkt 2 smart boards, zodat beide eerste en 
tweede leerjaren over een smart board beschikken. Er wordt nog een bericht gelanceerd via gimme voor 
recup pc’s. Er wordt een leerbundel e-safety gemaakt voor 4, 5 en 6. De WG ICT zou graag de 
opbrengst gebruiken van de oud-leerlingenfuif, die op 18 februari wordt georganiseerd vanuit de WG 
verbondenheid. Deze fuif wordt overigens een gezellig onmoetingsmoment voor leerlingen, oud-
leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 
- Werkgroep verkeer. Dit wordt verschoven naar de vergadering van november.  

 

 
 

4. Brooddoos in broodmand   
 
Blijkbaar is er een regel die bepaalt dat, als je vergeet om je brooddoos in de broodmand te leggen, je pas na de 
speeltijd mag eten in de klas. Sommige kinderen durven dan helemaal niet meer te eten. Is er hier geen andere 
maatregel voor te bedenken?  
De leerkrachten geven aan dat het heel regelmatig gebeurt dat iemand vergeet de brooddoos in de broodmand 
te doen. Om te vermijden dat kinderen onbewaakt door de gangen en in de klassen lopen over de middag, wordt 
er beslist dat er pas na de speeltijd gegeten kan worden. Het is dus niet bestraffend bedoeld. Als nu toch blijkt 
dat dit als een straf wordt aangevoeld, is het belangrijk dat de leerkrachten dit in de klas eens duiden.   
 

 
 

5. VCOV gespreksavond      
 
Dit punt wordt verschoven naar de vergadering van november.   
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6. Uitwisseling Bleydenberg   
 
Bleydenberg staat er zeker voor open om een uitwisselingsmoment / praatcafé te organiseren. VCOV betaalt één 
keer om de drie jaar een spreker. Het is misschien leuk om dit te organiseren met de scholenfamilie.  
 
Katleen plant sowieso een lezing rond gamen (in samenwerking met De Bond). Misschien kunnen we 
Bleydenberg hiervoor mee uitnodigen.  
 
 

 
 

7. Kriebelteam   
 
Kan er vanuit ODR een budget vrijgemaakt te worden om nieuwe luizenkammen aan te kopen?  
Er wordt even nagekeken hoeveel dit kost, maar dit komt sowieso in orde.  
 

 
 

8. Lichtjestocht     
 
16 december wordt er opnieuw een lichtjestocht georganiseerd. Er wordt geen extra hulp verwacht van de ODR. 
De leerkrachten merken op dat dit jaar de straatverlichting langs het parcours niet gedoofd mag worden die 
avond, Ilse vraagt dit na bij de stadsdiensten.  

 
 

9. Varia  
 

- Is het mogelijk om de WO-thema’s op voorhand door te mailen? Zo heb je iets meer tijd om eventueel 
materiaal te verzamelen,…  

- Dit jaar staat er opnieuw een tweedehands speelgoedverkoop op de planning, dit wordt georganiseerd 
vanuit de werkgroep MOS.  

- Is er een vertelronde in de lagere school? In principe is dit het geval, maar de leerkrachten geven aan dat 
het er vaak wel bij in schiet… Toch proberen ze heel bewust tijd te maken voor deze losse momenten 

- Voor cadeautjes voor ODR-leden wordt een ‘pot’ aangelegd… iedereen legt 10 euro bij.  
- De voorzitter doet een warme oproep aan de ODR-leden om de enquete in verband met de werking van 

de ODR in te vullen.   

  
 
 

Volgende vergadering: 19 november  
 

 
 
Hans Coessens             
Voorzitter        


