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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
De koptelefoons zijn intussen aangekocht voor een budget van 240 euro en worden reeds actief gebruikt. 
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2. Project Oefenkans Nederlands 
 
Inleiding door Karin Lemmens over het VCOV, uiteenzetting door Isabel Ceuppens. 
 
Het project bestaat uit de begeleiding voor de ouderwerking om anderstalige ouders te bereiken en te 
begeleiden.  Enkele voorbeelden uit andere proefprojecten:  

- een koffie- en theemoment met thema’s die anderstalige ouders belangrijk vinden. Hiervoor worden 
hulpmiddelen (steekkaarten, … ) voorzien door het VCOV.   

- een repair markt waar ouders terecht kunnen voor herstellingen van kleren, electronica, …  Veel 
anderstalige mama’s zijn goed met naald en draad en zijn blij zich nuttig te kunnen maken. 

- Een kook-activiteit 
- Een internationaal ontbijt waarbij anderstalige ouders betrokken worden bij de organisatie en ideeën.  

Bij deze activiteiten is de betrokkenheid van school én ouderraad belangrijk.  Tijdens het eerste (piloot-)jaar zal er 
begeleiding zijn door het VCOV, daarna moet zelfstandig verder gegaan worden. 
 
Activiteiten kunnen heel groot zijn of eerder klein.  De grootste uitdaging is de anderstalige ouders binnentrekken.  
De ervaring leert dat dag-momenten (tijdens de schooluren) het meest geschikt zijn. 
 
Het is de bedoeling dat de verschillende pilootscholen gaan netwerken met elkaar om ervaringen uit te wisselen.  
Alle bevindingen gedurende het schooljaar worden gedocumenteerd om daarna door te geven aan andere 
scholen die daarmee aan de slag willen gaan.   
 
Leuk idee: aan de ingang van de school een wereldkaart hangen van waar de kinderen in de school allemaal 
komen. 
 
 
Enkele ideeën en initiatieven die al aangebracht werden vanuit de school:  

- Het grootouderfeest had dit jaar een internationaal thema en er was voor de eerste maal een 
anderstalige grootouder bij 

- Anderstalige ouders zouden in de talentklas met de taalknappe leerlingen aan de slag kunnen of samen 
met de leerlingen iets uit hun lokale keuken koken. 

- Ook het schoolfeest krijgt een internationaal thema.  Er zal initiatief genomen worden om deze ouders te 
betrekken voor hulp en ideeën. 

- Een koffiemoment op vrijdagvoormiddag omdat dan een aantal ouders zich zou kunnen vrijmaken. 
- De kinderen kunnen eventueel zelf in de school de uitnodiging maken voor hun ouders 
- Er kan worden samengewerkt met Gastvrij Wijgmaal die reeds hebben aangegeven dat ze willen helpen 

in het begeleiden van anderstalige ouders. 

 
 

3. Voorleesweek 
 
In het 5e en 6e leerjaar is auteur Do Van Ranst komen vertellen.  De leerlingen waren zeer enthousiast en hebben 
enorm veel vragen gesteld.  Dit werd gesponsord door de ouderraad. 
 
Voor de kleuters tot het vierde leerjaar komen papa’s en opa’s voorlezen in de klas.  Er was redelijk veel respons, 
al hadden niet alle ouders door dat het ook voor de lagere school was.  In alle klassen werd minstens één 
voorleespapa of opa gevonden. 
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4. Werkgroepen 
 
Werkgroep communicatie 
 
De twijgkrant verschijnt telkens vlak na de vakantie (behalve krokus).  Onderwerpen moeten telkens een week 
voor de vakantie worden aangeleverd. 
 
Het Facebook-kanaal van de school en ODR zullen meer benut worden om acties en activiteiten aan te 
kondigen.  ODR kan berichten delen van de school en omgekeerd. 
 
De agenda van de ODR zal op Gimme gepost worden met een uitnodiging dat alle geïnteresseerde ouders 
welkom zijn.  Na de vergadering verschijnt er een bericht zodra het verslag (van de vorige vergadering) online 
staat. 
 
Evaluatie	schooluren:	
Er	zal	een	enquête	worden	uitgestuurd	in	januari.		Het	is	belangrijk	om	daarbij	de	reden	van	de	enquête	te	
kaderen.		Ook	de	inleiding	–	waarbij	ook	de	argumenten	van	de	school	worden	herhaald	–	is	zeer	belangrijk. 
 
 
ICT 
 
Pc-park:  er zijn vorig jaar laptops aangekocht en geïnstalleerd.  Deze zijn verdeeld onder de leerkrachten (ter 
vervanging van de vaste pc’s) maar kunnen evengoed door leerlingen gebruikt worden.  Er zijn ook enkele 
nieuwe vaste toestellen gekregen.   
 
Meester Dieter geeft vanaf dit schooljaar elke dinsdagnamiddag les in de klassen.  Alle klassen afwisselend, de 
lagere jaren krijgen 1 uurtje, de hogere jaren 2 uren na elkaar.  Hiervoor worden de tablets gebruikt 
 
In de talentklas zijn een aantal leerlingen opgeleid om de pc’s te controleren en in orde te zetten.  Dit 
‘onderhoudsteam’ houdt zich hier elke dinsdagmiddag mee bezig en melden eventuele defecten aan Dieter 
 
Financiën:  er wordt voorgesteld om de opbrengst van de schoolfuif integraal naar ICT te laten vloeien (moet nog 
bevestigd worden op de PV).  Er wordt gevraagd of het budget vanuit de ODR nog steeds gelijk is.  Het lange-
termijnplan loopt nog 2 jaar om dan de doelstelling te bereiken van 1 toestel per 4 leerlingen.  Er wordt niet meer 
geïnvesteerd in vaste toestellen maar wel in tablets en laptops.  Recup-pc’s en laptops zijn steeds welkom. 
 
Er wordt opnieuw hulp gevraagd van enthousiaste ouders en leerkrachten om pc’s uit te pakken en te installeren 
om zo Dieter te ontlasten en meer tijd te geven met de leerlingen. 
 
 
Overige werkgroepen 
De werkgroep Actie (formerly known as Pizza) komt volgende week bij elkaar.  Een actie moet nog gekozen 
worden.  Ook de werkgroep Mos komt pas volgende week bij elkaar 
 

 
5. Open Ouderraad 
 
Er wordt voorgesteld een open ouderraad te organiseren waarbij alle geïnteresseerde ouders worden 
uitgenodigd en waarbij ze meer info krijgen over de ouderraad en de mogelijkheid krijgen om 
vragen/onderwerpen aan te brengen. 
 
In principe is elke ODR-vergadering open en kunnen geïnteresseerde ouders de vergadering steeds bijwonen, 
maar de meeste ouders zijn daar niet van op de hoogte. 
 
Er wordt gezocht naar thema’s die toegankelijk en uitnodigend zijn om de eerste keer heel wat ouders te kunnen 
lokken.  Hans, Pieter Jan en Johan engageren zich om dit verder uit te werken 
 

 
  



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  
 
4 

6. Kido: moeten de kinderen buiten spelen? 
 
De Kido Club is op sommige momenten overbevolkt en dan worden een aantal kinderen verplicht om buiten te 
spelen.  De turnzaal wordt ook ter beschikking gesteld, maar deze is niet altijd beschikbaar. 
 
Dit is een verantwoordelijkheid van Kido, er zal bij hen worden nagevraagd of hier iets aan kan worden gedaan.  
 
De organisatie van Brede School wordt aangepast en er wordt vanaf volgend trimester gezocht naar activiteiten 
die direct na school starten.  Dit zal ook de Kido gedeeltelijk ontlasten 
 

 
7. Middagpauze 
 
Leerlingen die ’s middags hun brooddoos in de klas vergeten mogen pas eten na de middagpauze.  Dit wil 
zeggen dat kinderen die ’s morgens al om 7u30 ontbeten hebben pas na 13u30 hun boterhammen kunnen 
opeten.   
 
De leerkrachten herinneren de leerlingen voldoende aan het feit dat ze hun brooddoos moeten meenemen, maar 
desondanks komt het nog voor.  Sommige kinderen durven ook niets zeggen zodat ze tot aan de 
namiddagspeeltijd geen eten hebben.  Bij de kleuters worden af en toe boterhammetjes doorgegeven van 
kinderen die er te veel hebben. 
 

 
8. Varia 
 
De leerkrachten gaan lopen/wandelen op de Warmathon op 23/12.  Alle ouders en leerlingen die willen meedoen 
zijn welkom. 
 
Op vrijdag 15/12 wordt een videoclip opgenomen voor “Sam de verkeersslang” met de muziekknappe leerlingen.  
Hiervoor wordt de hele namiddag gefilmd op school waarbij alle klassen en leerlingen betrokken worden. 
 
Diezelfde dag is het ook de Warmste Week actie, waarbij door leerlingen gemaakte werkjes zullen worden 
verkocht. 
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DEEL 2: enkel ODR 
 

1. Indruk van andere ouders over de ODR 
 
Er was via de directie een opmerking binnengekomen dat “de mensen van de ODR denken dat ze meer zijn dan 
andere ouders”.  Omdat er geen concrete situatie en weinig context doorgegeven werd is het moeilijk hierover te 
oordelen of acties te ondernemen.  
 
Alle ODR leden moeten zich wel bewust zijn dat ze soms vanuit hun rol als ODR-lid extra in het oog lopen. 
 

 
2. Hemdjes nieuwe leden 
 
Er zijn nieuwe leden die niet passen in de beschikbare ODR-hemdjes.  Zijn er andere mogelijkheden? 
Eventueel kan het logo op een passend T-shirt gestreken worden. 
 

 
3. Varia 
 
Er is een datum voor de wijnavond, namelijk 23/02.   
 
We zouden opnieuw een nieuwjaarsreceptie willen doen, op 19/01 (onder voorbehoud) 
 
Hans geeft aan dat hij na dit schooljaar stopt als voorzitter.  De komende maanden kunnen kandidaten om hem 
op te volgen zich melden. 
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Volgende vergadering: 18 december 2017 
 

 
Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


