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Verwelkoming
1. Verwelkoming nieuw lid Pieter Heymans
Hilde kwam al eens samen met Pieter om de werking van de schoolraad uit te leggen.
Welkom Pieter!
2. Opvolging vorig verslag
- De klachtenprocedure uit het vorig verslag vervangt de oude klachtenprocedure.
- De communie: Hilde volgde bij Sarah verder op of ze nog iets moest opnemen maar
gezien Pater De Vis vanaf nu overneemt, is dit niet langer nodig.
3. Brede School en samenwerking met KIDO
Welkom Patrick.
Belangrijk om te weten is dat de Vlaamse overheid de subsidies die nu naar de 5 IBO’s
in het Leuvense gaan, naar de lokale gemeenschap laat gaan en dat Leuven vrij kan
kiezen hoe ze deze budgetten gaat verdelen. Hiermee start het verhaal van vandaag.
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Het Brede school project is door KIDO aangegaan zo’n 6-7 jaar geleden. Dit betekende
een engagement om zoveel mogelijk naar een kwaliteitsvolle opvang te kijken en hierin
verschillende activiteiten aan te bieden vanuit verschillende partijen. Deze initiatieven
werden financieel gedeeltelijk gesteund met subsidies van de stad. Het brede school
project bestaat op dit moment niet meer. .
KIDO is al samen gekomen met Sarah om te bekijken hoe ze het principe van het brede
school project toch kunnen verder zetten. Momenteel zijn ze creatief om ervoor te
zorgen dat er een aanbod van activiteiten blijft en deze dan zelf te financieren. Dit lukt
momenteel aardig.
Ondertussen is de Vlaamse regering ook bezig met een conceptnota voor de
kinderopvang. Zij zien ook dat dit veel geld kost en spelen de bal door naar de lokale
regio’s. In Leuven is dit 600 000 euro (kinderkuren) voor 20 scholen. Dit is peanuts voor
het aantal leerlingen dat deze scholen telt.
De nieuwe conceptnota verwacht dat de afdelingen jeugd, cultuur, sport en vrije tijd
mee nadenken over het vormgeven van de opvang van de kinderen. Grote pijnpunt is
het vervoer, hoe gaan de kinderen op deze activiteiten geraken? De Vlaamse overheid
zal zich vooral met de kwaliteit van de opvang bezig gaan houden en niet meer met de
financiën. De KIDO zal dus verplicht zijn om te gaan samenwerken met andere partijen
die activiteiten aan kinderen aanbieden.
Visie van Leuven: Elk kind een evenwaardige opvang bieden zowel voor als na school en
tijdens vakantieperiodes met gekwalificeerde begeleiders. Opvang met heel veel
openingsuren en flexibiliteit + voor kinderen met een beperking biedt KIDO al aan.
De vraag/zorg van de KIDO is dat dit ten koste zal zijn van hun financiën. Voor KIDO is
het niet evident om met hun subsidies al de opvang te blijven financieren. Zij denken na
op welke manier dit wel zou kunnen, zeker als er in de toekomst wijzigingen zouden
komen.
Vanuit de werkgroep van Buitenschoolse kinderopvang wordt momenteel onderzocht
wat de noden aan opvang in Leuven zijn en hoe andere gemeenten hier mee omgaan.
Wat met het inzetten van personeel?
In Leuven wordt 93% van de schoolgaande kinderen ooit opgevangen. Ongeveer 2800
kinderen rekenen dagelijks op kinderopvang, dit is 23% van de schoolgaande kinderen.
Wat nu?
Er zijn een aantal verandermogelijkheden.
Het vermoeden is dat men naar een clusterstructuur wil gaan. Hier zit mogelijks een
personeelsprobleem ten opzichte van de huidige normen die KIDO hanteert. De norm
van KIDO is 1 begeleidster op 14 kinderen (momenteel zelfs per 10 kinderen) Leuven
zou dit willen optrekken naar 1 op 14 voor de kleuters en 1 op 30 voor de lagere school.

Vrije Basisschool “De Twijg”
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Schoolraad 2013 - 2014
pagina 2 / 8

KIDO zal mee moeten in deze structuur gelukkig zijn zij al een tijd bezig met het aanbod
van brede school maar is dit voorlopig nog niet erkend.
De financiële rekening om opvang te bieden aan de blinde vlekken in Leuven is moeilijk.
Belangrijkste is dat de financiën die momenteel in Wijgmaal (KIDO) aanwezig zijn, daar
te houden. Dit is geld dat gespaard werd voor een eventuele bouw, activiteiten van de
brede school… . Het kan niet de bedoeling zijn dat het geld van hier, door ouders van
hier, in de grote pot zou terecht komen.
De stad weet dat het project brede school in KIDO blijft verder lopen mits andere naam
omdat dit project eigenlijk niet meer bestaat.
De hamvraag:
Op welke manier kunnen we, gezien de aankomende conceptnota, het bestaan van de
kwaliteitsvolle opvang en de expertise blijven garanderen?
Bedenkingen, vragen van de schoolraad:
Kunnen de bouwplannen dan doorgaan en kan KIDO hier dan mee instappen?
Dit blijft wel de bedoeling.
Vraag: Vanuit de werkgroep buitenschoolse kinderopvang ligt er de vraag om misschien
ouders of scholen te betrekken om de nieuwe visies te bekijken en de middelen veilig te
kunnen stellen. Op deze manier komen er meer ideeën en impulsen dan deze van de
huidige groep.
Onze visie is dat dit wel belangrijk is om het project te steunen en hierin een zwaarder
gewicht te creëren. De vraag wie of hoe is wel iets anders. Hilde houdt de politieke kant
van de zaak in het oog.
4. Update bouwplannen opvolging vorig verslag
Welkom Joost.
Het laatste verbouwingsplan is nog niet gewijzigd. De containerklassen kunnen 5 jaar en
maximum 10 jaar blijven staan en moeten dan vervangen worden door een definitieve
bouw. Er is dus een nieuwe bouw voor de kleuters nodig en hiernaast een nieuwe
refter/turnzaal/polyvalente zaal. De polyvalente zaal zou de eerste stap zijn omdat de
kleuters dan tijdelijk hierin kunnen tot, in 2e fase, hun klassen af zijn. 3e bouwplan is de
uitbreiding van de lerarenkamer.
Er is sprake van een erfpachtakte die vernieuwd moet worden. Het bisdom kiest ervoor
om deze dan op te splitsen in 2 aktes. Dit zou willen zeggen dat de school een pachtakte
doorgeeft aan vzw Pro (bouwvzw in Wijgmaal bv ook de chiro zit hier in) die deze dan
aan KIDO doorgeeft.
De erfpachtakte zou voor vzw Pro inhouden dat ze 15 euro/m² moeten betalen aan de
parochie. Dit is meer dan dat ze momenteel aan de school betalen binnen het recht van
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opstal. De huidige grens vanwaar de erfpacht start ligt in de inkomhal van de KIDO en
de school en loopt gelijk met de muur tot aan het einde van het sportterrein.
De beide ‘nieuwe’ erfpachtakten moeten dan samen gedurende 50 jaar lopen anders
kan er niet gebouwd worden. Deze contracten lopen met de parochie, de gelden die
hieraan betaald worden zitten in het bouwfonds van het bisdom. Deze kunnen door de
school teruggevraagd worden voor verbouwingen e.d. KIDO kan hier geen beroep op
doen dus vindt het nogal vreemd dat zij dan aan dit fonds zouden betalen. Hierover
moet nog onderhandeld worden, financiële overeenkomst is belangrijk zodat de
onderhandelingen niet afspringen. Dit zou anders betekenen dat de bouw moet
herbekeken worden.
Zolang hier geen schot in de zaak komt, krijgt de school geen Agion nummer en is er bij
de stad ook niets in orde om de bouwvergunning te verkrijgen.
Vanaf dat dit wel in orde is kan er verder nagedacht worden over de indeling van de
bouw.
Timing: ? Moeilijk om te zeggen.
De subsidies voor de bouw zijn toegekend en staan in principe te wachten tot we
starten. Maar dit moet met enige voorzichtigheid gezegd worden. De stad zit wel achter
De Twijg hun veren.
5. Bespreking knelpunteninventaris schoolomgeving ( werkgroep verkeer )
De werkgroep verkeer heeft aan de ouders gevraagd om hun knelpunten door te geven.
Bij de stad gaven ze aan dat hun aandacht op dit moment vooral naar het nieuwe
circulatieplan gaat. Juf Nicole blijft hier druk op zetten want er werden veel mensen
gemobiliseerd om hun ideeën te geven, het klopt niet dat hier dan verder niets mee zou
gebeuren.
6. Leerkrachtenteam
Aan het team is er niets veranderd, de klaswijzigingen zoals in het vorige verslag werd
doorgevoerd. Juf Stien werkt nu 19 uur ipv 5.
7. Veranderingen zorg LS
Juf Anne is zorgcoördinator, zij stuurt de andere zorgleerkrachten aan en bepaalt in
welke klas er aan wie zorg gegeven wordt. Zij maakt deze planning en communiceert
met het CLB. Elke zorgleerkracht heeft 4 losse uren zodat er kan ingespeeld worden op
dringende noden bv een ziek kind dat 2 dagen heeft gemist, helpen bijbenen.
De maanden oktober en november zijn de evaluatiemaanden. Dit loopt goed, er wordt
ook met de leerkrachten bekeken welke ondersteuning zij nodig hebben.
Juf Anne is altijd het aanspreekpunt voor de ouders ongeacht wie er de zorgjuf van het
kind is.
Vrije Basisschool “De Twijg”
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Schoolraad 2013 - 2014
pagina 4 / 8

Tijdens de info – avond werd hier in het algemene deel (door Sarah) op ingegaan. De
klasleerkrachten deden het specifieke deel over de kinderen. Enkel de samenwerking
met het CLB is wat verloren gegaan door deze nieuwe verdeling maar dit wordt
herbekeken.
Voor de ouders is het wel belangrijk dat er duidelijk verwezen wordt naar wie het
aanspreekpunt is voor hen. Doordat ze meer mensen zien en horen spreken op de infoavond kan het gevoel ontstaan dat ze bij iedereen voor alles terecht kunnen. In de
eerste plaats blijft het de bedoeling dat ze de klasleerkracht of zorgjuf aanspreken.
Wanneer Sarah (directie) rechtstreeks aangesproken wordt, slaan ze eigenlijk heel wat
stappen over. Als er vragen via mail komen probeert Sarah de ouders steeds naar de
leerkracht te verwijzen of dit wordt eerst met juf Anne besproken. Op de
contactouders-avond werd ook nog eens benadrukt dat de contactouders geen
individuele problemen van andere ouders/kinderen gaan doorgeven aan de leerkracht.
8. Nascholingsplan
De nascholingen zijn volop bezig. Iedereen heeft een individuele nascholing.
Vanuit de overheid is er slechts beperkt subsidiëring, maar het schoolbestuur zet zich
hier wel achter waardoor er meer begroot wordt. De echt dure bijscholingen zijn
hierdoor wel beperkt. Teamgerichte nascholing brengt dan meer op, deze vond plaats
op 30/09. De kleuterschool startte een groei-boekje en werkte aan een godsdienst- en
rekenproject. De lagere school dacht na over rapporteren: doe je dit voor ouders of
kinderen, hoe komt dit over… ? In de namiddag was er een dropping waar positieve
feedback centraal stond en iedereen voor de week nadien een geheim vriendje had om
te verwennen.
Nascholing 11/03 rond stemgebruik.
Fijn dat er zo positief met feedback wordt omgegaan en aan de sfeer gewerkt wordt!
9. Activiteiten school
- 25/11 wafel en truffel verkoop (tvv sneeuw- en zeeklassen)
- 6/12 Sint
- 16/12 tocht door het donker (vervanger van de lichtjestocht)
- 28/01 spaghetti (tvv sneeuw- en zeeklassen)
- 8/02 sneeuwklassen
- 18/02 fuif met als doel om de oudleerlingen terug hier te krijgen
Positieve ervaring in HDC + oudleerlingen die Hilde aansprak waren vol lof over de
twijg. Ook Blydenberg doet elk jaar een kinderfuif waar de leerlingen van hier dan
terecht kunnen.
- 22/03 Movie@De Twijg voor de kleinste, groteren en oudste leerlingen met
vriendjes
- 6/05 Schoolfeest, thema nog onbekend
- 15/05 zeeklassen
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10. Activiteiten ODR
- Ontbijt je fit was afgelopen zondag, het was heel gezellig.
- Week van 14/11 is de week van de smaak, de kinderen brengen hun groenten mee.
- 23/12 winterdrink
- 15/02 pizzaverkoop
- 11/03 Quiz
11. ICT op school
Via de inkomsten van de ouderraad en het schoolteam werden in alle klassen
flatscreens geplaatst en 3 digiborden 1B, 2A en 5B. Sarah heeft er via het schoolbestuur
voor gezorgd dat alle klassen in het 1ste en 2e hier gebruik van kunnen maken dus er
komt ook een digibord in klas 1A en 2B.
De aankoop van laptops voor in de klassen staat als volgende op het programma.
12. Leerlingenaantallen + extra uren
September 421 kinderen
Na elke instapdatum komen er nog kinderen bij tot 457 op het einde van het schooljaar.
-

2, 5 jarigen
3 jarigen
4 jarigen
5 jarigen
1e lj
2e lj
3e lj
4e lj
5e lj
6e lj

Volzet
Volzet + 5 WL
Volzet + 3 WL
1 plaats
Volzet + 1 extra
2 plaatsen
2 plaatsen
2 plaatsen
4 plaatsen
7 plaatsen

De Twijg haalt 23% (van de vooropgestelde 25%) GOK leerlingen. Hier hangt soms ook
een heel mooi verhaal aan en brengt vaak mensen op school en ouders bij elkaar om
elkaar te helpen en te ondersteunen.
De refters en sportruimten worden klein met dit leerlingenaantal maar het gaat wel.
13. BOS: Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting (opvolging)
Zie vorig verslag
Wat is er nog veranderd?
Ze hebben 3 modellen over gehouden waaruit gekozen moet worden.
- 1 grote school -> daar gelooft niemand echt in. Bv onze dorpsschool heeft heel
andere noden dan een basisschool in de stad die misschien al samen zit met het
secundair onderwijs.
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-

Groepen scholen
Secundaire processen centraliseren (niet rechtstreeks lesgeven bv onderhoud
gebouwen, …) . Dit wil zeggen dat je budgetten zal moeten delen.

Het blijft zoeken waar de grootste groep in gelooft. Men (het bisdom) pusht enorm naar
1 grote school (gans groot Leuven).
Momenteel lijkt het erop dat er al 3 grote blokken aan het ontstaan zijn Heilig-Hart, de
Dijle (stadsscholen) en dan de rest. In de rest zou de Twijg dan zitten.
Ideale zou theoretisch zijn: je bedenkt een kader over hoe de scholen best verdeeld
zouden worden en dan ga je geleidelijk aan naar de praktische uitvoering hiervan.
Is de plus gemeenschap momenteel een meerwaarde?
In het begin leek het vlot te gaan, bv klusjesman. Samenwerken over verschillende
scholen heen blijkt moeilijker dan gedacht. De drie scholen (Bleydenberg, De Kraal en
De Twijg) blijven verder zoeken naar manieren van samenwerken.
Samenwerken zou een grote meerwaarde zijn maar kan ook zonder al de visies (bv rond
lesgeven) in dezelfde richting te zetten.
Wat is het standpunt van het schoolbestuur?
Zij willen graag dat de besturen professionaliseren en zijn dus bereid om samen te gaan
met andere besturen die eenzelfde visie hebben. Bv primaire processen die bij de
scholen blijven en secundaire die wel centraal geregeld worden. Financiering is hierin
dan de grootste struikelblok. Het wordt zeker goed opgevolgd door het schoolbestuur
zonder dat dit prioritair is.
14. Varia
- De opbrengst van de vastenvoettocht is jaarlijks voor een weeshuis in Polen
voor minder begaafde kinderen. Er is ook altijd een project korter bij huis. Dit
jaar is de bezoekersruimte van het CAW gekozen om deze op te vrolijken en de
tuin her aan te leggen.
-

VCOV idee om met de ouderraden van Blydenberg en de Twijg eens iets samen
te doen, een spreker uit te nodigen.

-

In februari zijn er herverkiezingen voor de leden van de schoolraad. Dan kunnen
we de vacatures vacant maken, omdat iedereen zijn eigen plaats terug wil
invullen kunnen we nu al beslissen dat de geledingen gelijk blijven.

15. Data schoolraden
Donderdag 23/02/2016 20.00 catering leerkrachten
Maandag 19/06/2016 20.00 catering lokale gemeenschap
Donderdag 11/05/2017 etentje met de schoolraad Fonduehuisje
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