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

 
2. Verslag schoolraad 
 
Wijziging schooluren 
De leerkrachten zijn zeer positief over de gewijzigde schooluren.  Vooral de 4 volle uren in de voormiddag voor 
de zwaardere vakken worden ervaren als een grote verbetering.  Deze positieve communicatie zal ook naar de 
ouders doorstromen via de Twijgbrief. 
Er komt nog een evaluatie met alle ouders, dit wordt opgenomen door de werkgroep communicatie.  
 
Aanbod taalondersteuning “Gastvrij Wijgmaal” 
Gastvrij Wijgmaal biedt hun medewerking aan voor de begeleiding van anderstalige kinderen.  Zij begeleiden de 
kinderen die het moeilijker hebben met de taal (in het Nederlands).  Dit initiatief is intussen gestart. 
 
De overige onderwerpen (Zill, verkeer) worden besproken in de respectievelijke onderwerpen. 
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3. Terugkoppeling contactouderavond 
 
De opkomst was erg laag.   
 
De ouders hechten wel waarde aan het (financieel) klascadeau als teken van appreciatie en stellen voor of er in 
de plaats iets voor de klasinrichting kan worden gegeven.  Ook de leerkrachten vinden het een goed idee om dit 
terug naar de kinderen en klas te laten vloeien ipv persoonlijk aan de leerkrachten. 
Een crea-cadeau blijft voor de leerkrachten telkens een heel leuke attentie. 
 

 
4. ZILL 
 
Zill is de naam voor de nieuwe leerplannen en staat voor “Zin in leren / zin in leven”.  De >8000 doelen zijn 
gereduceerd tot een veel lager aantal, ingedeeld in 10 pijlers van cultuur- en persoonsgebonden ontwikkelvelden.  
Alle scholen zijn verplicht dit ten laatste tegen 2020 op te starten. 
  
Dit schooljaar wordt er een werkgroep van leerkrachten gestart die bijscholing volgen en zich hierin inwerken, om 
van start te gaan in 2018. 
 
Op de volgende ODR-vergaderingen zal regelmatig een stand van zaken worden gegeven. 
 

 
5. Project Oefenkans Nederlands 
 
De twee verantwoordelijken van het VCOV komen dit project toelichten op de ODR-vergadering van november.  
Iedereen is hierbij welkom, ook niet ODR-mensen. 
 

 
6. Aankoop koptelefoons 
 
Er zijn koptelefoons om afleidingsgeluiden te weren op momenten dat de leerlingen geconcentreerd bezig 
moeten zijn.  Deze zijn aanwezig in elke klas en mogen door alle leerlingen gebruikt worden.  Ook voor de zorg 
en de huiswerkklas worden de koptelefoons nuttig gebruikt.  Door het grote succes zouden meer koptelefoons 
welkom zijn.  De school vraagt aan de ODR of hier budget kan worden vrijgemaakt. 
 
Een ander ‘concentratie’-hulpmiddel dat werd bekeken zijn afscheidingen rond de bank om te zorgen dat de 
leerlingen niet kunnen worden afgeleid door hun buren.  Deze zijn echter waanzinnig duur in aankoop (400 euro) 
dus wordt voorgesteld of er niet via Gimme kan worden gevraagd of er ouders zijn die handig zijn en dit zelf 
kunnen maken. 
 

 
7. Fluohesjes 
 
In sommige andere scholen heeft letterlijk elk kind bij het toekomen of verlaten van de school een fluo-hesje aan.  
Ondanks alle acties is dit op De Twijg nog niet het geval.  Hoe kunnen we het aantal fluo-hesjes nog hoger 
krijgen? 
 
Uiteindelijk is het dragen van de fluo-hesjes de verantwoordelijkheid van de ouders en zou een vaste gewoonte 
moeten zijn.  Zij kunnen ook een voorbeeldrol vertolken door ook zelf een helm en hesje te dragen.  De school 
besteedt al veel aandacht aan helmdracht en fluo-hesjes en zal dit blijven doen.  Vanuit de ODR wordt gevraagd 
of leerlingen die de school verlaten met hun helm of fluohesje los aan hun stuur hierop kunnen worden 
aangesproken door de leerkrachten aan de oversteek. 
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8. Werkgroepen 
 
Werkgroep verkeer 
Goed nieuws, het zebrapad komt er dit schooljaar!  Er komt een zebrapad aan de kant van de Kido richting 
Groeningestraat en er is een tweede aangevraagd om de Groeningestraat over te steken.  Er komen ook 
gekleurde wegmarkeringen om de schoolomgeving te visualiseren.   
 
Een fietsstraat bleek vanuit de stad praktisch niet haalbaar. 
 
Aankoop van nieuwe hesjes en flovers (voor over de rugzak) voor het 4e leerjaar is kostelijk (3 euro/stuk) en de 
vraag werd gesteld of dit gebruikt wordt?  Er zal bij de leerlingen van 5 en 6 nagevraagd worden of ze de 
hesjes/flovers die ze vorig jaar gekregen hebben nog steeds hebben/gebruiken en waarom (niet).  Dit wordt via 
de leerlingenraad teruggekoppeld naar de werkgroep verkeer. 
 
De stad Leuven neemt dit jaar het ‘octopusbudget’ (bijdrage voor allerhande verkeersactiviteiten) van 85 euro 
voor haar rekening voor alle Leuvense scholen. 
 
Het voetgangers- en fietsexamen werd opnieuw aangevraagd voor dit schooljaar.  Zodra de datum vastligt zal er 
een oproep naar helpende ouders worden gelanceerd. 
 

 
9. Verslag leerlingenraad 
 
Er werd nagedacht over het gebruik en de inhuldiging van het nieuwe stukje speelplaats (waar de composthoop 
was).  De leerlingen willen dit inrichten als een rustig hoekje met picknickbanken om te zitten of te lezen en waar 
geen wilde activiteiten of ballen toegelaten zijn.  De eerste dag na de vakantie zal dit stukje officieel worden 
ingehuldigd door de leerlingenraad. 
 
Er werd gezocht naar hoe de speelplaats leuker kan worden gemaakt.  De leerlingen mochten zelf kiezen en 
kozen voor nieuwe speelblokken.  Ook al zijn de kleuters niet vertegenwoordigd in de leerlingenraad, toch werd 
ook aan hen gedacht. 
 
De huiswerkklas en talentklas werden grondig geëvalueerd.  Dit kan worden nagelezen in het verslag dat 
binnenkort op de schoolwebsite verschijnt. 
 
De frequentie van de leerlingenraad-vergaderingen werd verhoogd naar 1x per maand en de leerlingen moeten 
telkens op voorhand bevragen bij hun medeleerlingen en achteraf terugkoppelen.  De besproken punten zullen 
ook telkens worden teruggekoppeld naar de ODR. 
 

 
10. Varia 
 
Geen varia 
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DEEL 2: enkel ODR 
 

1. Activiteiten 2017-2018 
 
Buiten de vaste activiteiten (Quiz, zomerbar) is er ruimte voor nog extra activiteiten.  Opbrengstactiviteiten zoals 
de pizza en wijn verliezen stilaan hun aantrek dus nieuwe ideeën zijn zeker welkom.  
 
Een ideetje van een school uit Aalst: het verkopen van groentenpakketten of groentensoep-pakketten.  Deze 
kunnen mee worden klaargemaakt door de leerlingen en passen binnen het gezonde concept.  
Alternatief idee: “cookies in a jar”, ingrediënten om koekjes te maken in een glazen pot.   
De mensen die zich hebben opgegeven voor de werkgroep pizza vormen zich om en zullen dit verder uitwerken. 
 
De wijn viel redelijk duur uit, wat sommige mensen afgeschrikt heeft.  Eventueel moeten we goedkopere wijnen 
aan het gamma toevoegen om het toegankelijker te maken?  Op de avond zelf kan ook opbrengst gegenereerd 
worden door hapjes en/of proefglaasjes te verkopen.  Is het een leuk idee om ook bieren toe te voegen aan het 
aanbod?     
Jef, Pieter Jan, Johan, Nathalie en Hans geven zich op voor deze werkgroep. 
 

 
2. Whatsapp 
 
Er is een Whatsapp-groep opgericht om snel zaken te kunnen bespreken.  Om een overvloed aan berichten te 
vermijden wordt nogmaals gevraagd om enkel berichten te plaatsen die iets bijdragen aan de discussie. 
 

 
3. Nieuwsbrieven VCOV 
 
Het VCOV (koepelorganisatie voor ouderraden) stuurt regelmatig nieuwsbrieven.  Hans heeft de nieuwe leden 
toegevoegd zodat zij voortaan ook deze nieuwsbrieven zullen ontvangen. 
 

 
4. Facebook 
 
De Facebook-pagina zal worden beheerd door Pieter, Marjan en Joke vanuit de werkgroep communicatie.  
Facebook kan actiever gebruikt worden om ouders te activeren en/of te informeren.  Ook Gimme-oproepen 
kunnen via Facebook herhaald worden voor een groter bereik. 
 

 
5. Koptelefoons 
 
De school vraagt extra koptelefoons.  Deze kosten 32 euro per set van 2.  De ODR vindt dit zeker een goede 
investering.  Er zal naar het budget worden gekeken hoeveel koptelefoons kunnen worden aangekocht. 
 

 
6. Varia 
 
De ODR staat achter een algemene bevraging over de schooluren bij alle ouders.  Deze bevraging zou in januari 
georganiseerd worden zodat we objectief kunnen meten hoeveel ouders wel of niet achter de nieuwe uren staan. 
 
Een ‘Open ODR’ waarbij alle ouders welkom zijn om hun mening te verkondigen kan de betrokkenheid vergroten.  
Dit wordt meegenomen naar de ODR van november. 
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Opvolglijst 
 

 Wie Tegen wanneer 
Communicatie   
Agenda ODR publiceren via Website / Gimme Pieter Volgende verg 
   
Voorleesweek   
Brainstormen rond activiteit Werkgroep voorleesweek 18/11 
   
Talentklas   
Doorgeven datum volgende vergadering Wim  
   

 
 

 
 

Volgende vergadering: 21 november 2017 
 

 
Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


