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Verslag vergadering schoolraad van 22 februari 2017 
 
 
Aanwezigen:  
 
 

Pedagogische raad  Juf Lut 
Juf Nan 
Juf Nicole 

 
 Ouderraad   Heidi Lenaerts 

Pieter Heymans 
Hans Coessens 

       
Lokale gemeenschap  Hilde Van Wichelen (voorzitter) 
    Wim Van Olmen 
    Sarah Polfliet (verslag) 
     

 
Directie    Sarah Clauwers 
 
Schoolbestuur   Verontschuldigd (ziek) 

  
 
 
Verontschuldigd      
  

 
 

1. Toelichting bij het Leuvense BOS-verhaal en de plaats van De Twijg hierin 
De katholieke basisscholen van Leuven hebben zich allen geëngageerd om een verhaal 
samen vorm te geven. Om hier effectief mee aan de slag te gaan is het nog wachten op 
een akkoord bij ook de middelbare scholen. Leuven heeft hierin nog veel overleg nodig, 
de veranderingen voor de middelbare scholen ( brede eerstegraadscholen en 
domeinscholen ) zijn veel groter zijn dan voor de lagere scholen. Er zullen nog 
werkgroepen van de secundaire scholen plaatsvinden die hier verder over na denken. 
Eind mei moet er een beslissing genomen worden. In 2020 zou dit effectief van start 
gaan. 
 
Stel dat dit niet doorgaat, zou de huidige samenwerking in de overkoepelende 
scholengroep (zoals ze nu is) voor de Twijg gewoon verder gaan.  
 
Wat met de schoolraad? Dit waren ze oorspronkelijk een beetje ‘vergeten’. We vinden 
de schoolraad niet terug in het huidige organigram.  
 
Worden de leerlingen, ouders en leerkrachten rond deze vernieuwingen gehoord?  
 
De visietekst van het Lager Onderwijs is redelijk breed maar zonder grote 
struikelblokken. 
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Vooral de participatieraden zijn een belangrijk aandachtspunt. Het rechtstreekse 
contact zoals met het schoolbestuur nu zal dan verwateren en hogerop zitten. 
 
We geven als schoolraad het advies aan het schoolbestuur te ijveren voor een correcte 
plaats van de participatieorganen zoals de leerlingenraad, de ouderraad, de 
pedagogische raad, schoolraad en het LOC ( Lokaal Overlegcomité )  binnen de nieuwe 
structuur, waarbij hun recht op participatie volgens het participatiedecreet moet  
gevrijwaard blijven. Voor ons functioneren deze raden liefst zo dicht mogelijk bij de 
aparte schoolentiteiten, met eventueel een overkoepelende schoolraad aan de top van 
het organigram ( cfr het huidige Medezeggenschapscollege ).  
 

2. Update verbouwingswerken 
De erfpacht en het recht van opstal zijn verlengd voor de komende 30 jaar. Er moeten 
nog een aantal bouwmisdrijven uit het verleden opgeklaard worden en dan kan de 
Dekenij goedkeuring geven. Tot dan kan er niet verder gegaan worden met de plannen. 
 
Stel dat er met het BOS-verhaal geen schoolbestuur meer is, wie gaat deze zaken dan 
oplossen?  
 

3. Opvolging/Evaluatie wijziging schooluren 
Schoolteam: de communicatie van de positieve bevindingen van de school naar ouders 
heeft plaatsgevonden. 
 
Ouderraad: De ouders lijken zich geregeld te hebben naar de nieuwe uren, wat er wel 
nog heel veel terugkomt is de duurdere opvang. Er is een voorstel van enquête om door 
de ouders te laten invullen zodat er meer gegevens kunnen verzameld worden op basis 
waarvan de evaluatie naar het einde van het schooljaar toe gedaan kan worden. 
Dit voorstel van enquête is nog niet in de werkgroep communicatie voorgelegd. De 
bedoeling zou zijn dat dit daar verder kan besproken worden na het advies van de 
schoolraad.  
 
Enkele principes: 
- Anonieme afname van de enquêtes 
- Goed nadenken op welke manier je zoveel mogelijk ouders kan bereiken rekening 

houdend met de taalbarrière. 
- Kan er een vrijwilliger (tolk) samen met de anderstalige ouders de enquête invullen? 

Liefst iemand die niet betrokken is op de inhoud. 
- Eenvoudige vragen + voldoende opsplitsing in vragen is wel noodzakelijk. 

 
Het uiteindelijke doel is dat in de laatste schoolraad van dit jaar ( 31 mei ) de uitkomst 
kan besproken worden zodat er vanuit de schoolraad aanbevelingen kunnen 
geformuleerd worden naar volgend schooljaar toe. 
 
Werking van de werkgroep communicatie wordt kort besproken. 
Volgende bijeenkomst wordt gepland. Zoals afgesproken op een vorige schoolraad 
wordt er iemand van het schoolbestuur uitgenodigd.  
Aanbod om iemand van de schoolraad te betrekken als onafhankelijke persoon. 
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4. Aantal aanmeldingen voor de inschrijvingen 
Voor het geboortejaar 2016 werden 48 plaatsen opengesteld hiervan werden er 32 
ingevuld door broers en zussen. Op 21/02 in de voormiddag werd een open schooldag 
georganiseerd voor de overige inschrijvingen. Er kwamen 11 gezinnen langs. Op 8 maart 
is er een volgende open schooldag na de schooluren. Aanmeldingen kunnen voor hen 
vanaf 6 maart voor een periode van 3 weken. 
 
Er staan nog 4 gezinnen op de wachtlijst om dit schooljaar in te stappen. Zij moeten zich 
opnieuw inschrijven voor volgend schooljaar, Sarah contacteert hen hiervoor. 

 
5. Aantal leerlingen op 1 februari 

Kleuterschool 173 vorig schooljaar 164. 
Lagere school 274 vorig schooljaar 267. 
 

6. Verkeerssituatie rond de school 

Het eerste zebrapad is er. Overleg rond het kruispunt voor de school loopt moeizaam. 

Sinds het zebrapad er is, is de verkeerssituatie in de zone voor het zebrapad nog 

dramatischer geworden.  De mensen van de stadswacht hebben de opdracht gekregen 

om enkel aan het zebrapad te staan.  

Er werd een voorstel gedaan om een zebrapad te voorzien aan de Groeningenstraat. 

de werkgroep verkeer kan gebruik maken van de analyses die Marthe al maakte voor 

een verkeersproject. Kan zij een voor en na maken van de situatie met het zebrapad? 

Er is ook nog de ‘kiss en ride’ zone in de Ursulinenstraat. Deze wordt vooral als parking 

gebruikt. Officieel kan dit geen kiss en ride worden omdat er te weinig doorstroom 

mogelijk is. De werkgroep verkeer volgt verder overleg op! 

7. Inspiratiedag oefenkansen Nederlands 

Vanuit de ouderraad gingen ze op uitstap naar de Vlaamse overheid om info te krijgen 

over het betrekken van anderstaligen bij de praktische werking van de school.  Er is het 

aanbod van een projectleidster om samen met de ouderraad, leerkrachten en 

anderstaligen ouders te werken rond betrokkenheid in de school.  

Het koffiemoment is een heel laagdrempelige manier om anderstaligen op de school uit 

te nodigen. Deze is nu reeds 1 keer doorgegaan en met succes. Sarah heeft aan de 

schoolpoort de uitnodigingen uitgedeeld. Er zullen in totaal een 10-tal ouders geweest 

zijn waar dan leerkrachten en ouders van de ouderraad zich bij gevoegd hebben. De 

verdere planning van deze momenten zal mede georganiseerd worden door 2 

anderstalige mama’s.  

De volgende stap is om te proberen om deze ouders meer te betrekken bij de 

ouderraad. 

Ook de leerkrachten kunnen hierin veel betekenen bv de kindjes spelen vaak samen in 

de klas, vraag aan de mama’s of ze eens bij elkaar kunnen gaan spelen. Dit verlaagt de 

drempel voor verdere contacten. 
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8. Voorzitterschap Ouderraad 

Hans stopt er na dit schooljaar mee als voorzitter van de ouderraad. Ze zijn binnen de 

ouderraad op zoek naar vervanging. Dit betekent dat hij vanaf volgend schooljaar ook in 

de schoolraad geen verder engagement kan aangaan. We verwachten een nieuwe 

vervanger na de bepaling van het voorzitterschap. Het is tot nu toe de gewoonte dat de 

voorzit(s)ter van de ouderraad ook zetelt in de schoolraad.  

9. Communie en Vormsel 

Het infomoment voor de 1e communie is geweest, volgende woensdag 28/02 zal de 

catechese starten. Er zijn een 14-tal communicanten van de 48 leerlingen. Er blijven nog 

een aantal klassikale momenten. 

Er zijn geruchten dat de eerste communie vanaf volgend jaar altijd het laatste weekend 

van mei zal zijn.  

Voor het Vormsel zouden er 7 leerlingen ingeschreven zijn. Vorig jaar werd dit door de 

kinderen als heel gestructureerd en ‘ gedrild’ ervaren. Het contrast met de eerste 

communie is groot qua gevoel/feest en positieve ervaring met de kerk. 

10. Varia 

- Volgende datum schoolraad: 

Donderdag 31 mei 
 

- Juf Stefanie is mama geworden van Finn 
 
 

 

 

 

 
Hilde Van Wichelen      Sarah Polfliet 

 
Voorzitter       Secretaris 

 

 


