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Verslag vergadering schoolraad van 31 mei 2018 
 
 
Aanwezigen:  
 
 

Pedagogische raad  Juf Lut 
Juf Nicole 

 
 Ouderraad   Heidi Lenaerts 

Pieter Heymans 
Hans Coessens 

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

 
Directie    Sarah Clauwers 
 

 
 
 
Verontschuldigd     Juf Nan 
  

 
 

1. Veranderingen in schoolreglement 
Er zijn veel wettelijke veranderingen in het schoolreglement.  De veranderingen worden 
aangepast en in het geel geplaatst. Het nieuwe schoolreglement zal op de website van 
de school terecht komen, deze aankondiging zal via gimme gebeuren. 
 
Marissa (van de boekhouding) volgt de opleidingen ivm de aanpassingen qua privacy. Zij 
zal ook nog samenzitten met iemand van de ouderraad om dit op punt te stellen. 
 

2. Communicatie Brede school/Kido 
Er zijn dit schooljaar heel veel leuke activiteiten geweest binnen brede school. Helaas 
waren er weinig inschrijvingen. Dit ligt voornamelijk aan de communicatie. 
 
Binnen de ouderraad werd dit reeds besproken. Misschien is het goed dat de ouderraad 
dit eens vastpakt om te overleggen zodat er volgend schooljaar beter kan 
georganiseerd/gecommuniceerd worden. 
De communicatiekanalen die gebruikt worden zijn hier wel belangrijk in. 
Vanuit de ouderraad zal er opnieuw contact opgenomen worden om in eerste instantie 
de communicatie die voor ouders werkt duidelijk te maken. 
Weten ouders dat dit aanbod geen extra geld kost dan dat het kind gewoon in de Kido 
blijft? 
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Er is op het einde van het schooljaar een boekje dat meegaat naar de ouders ivm de 
klas voor volgend jaar en pedagogische studiedagen, hierin zal het basisprincipe van 
brede school nog eens uiteengezet worden.  
 

3. BOS/MOS/ZILL/getuigschriften 
BOS: Bestuurlijke optimalisatie Schaalvergroting 
Dit ligt momenteel een beetje stil in Leuven. De basisscholen hangen af van de 
middelbare scholen, maar binnen de middelbare scholen is er nog geen beslissing of ze 
in dit verhaal meestappen of niet. Het bisdom is wel volop bezig met gesprekken om 
hier iets in beweging te krijgen. 
 
De cluster die de Twijg nu heeft blijft wel bestaan omdat er enkel dan uren kunnen 
verkregen worden rond, klusjesman, preventie-adviseur, ICT en directie … . 
 
MOS: Onderwijsvernieuwing eerste graad secundair onderwijs 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het verplicht om in alle Vlaamse scholen te starten met 
deze vernieuwing. 
Deze vernieuwing kunnen scholen niet weigeren, het BOS-verhaal kan wel geweigerd 
worden. 
In Leuven hadden ze eerst graag beide veranderingen samen laten doorgaan, het ziet er 
nu naar uit dat het MOS – verhaal alleen zal starten. 
 
MOS:  
Verandering 1: verandering aan de verdeling van de uren. 
1A en 1B blijft bestaan met een kleine verschuiving in de keuze-uren. 
In het 2e jaar zit de grote verandering: de ASO richtingen blijven bestaan, de 
verschillende TSO richtingen worden ingeperkt . 
Er zal pas op het einde van het 2e jaar een attest afgeleverd worden ifv oriëntatie. Op 
deze manier willen ze de kinderen zo lang als mogelijk meenemen om pas vanaf het 3e 
jaar echt te gaan kiezen voor een bepaalde richting.  
 
Verandering 2: pedagogisch 
Er zullen meer clusters gemaakt worden van verschillende vakken bv biologie, 
aardrijkskunde … Op deze manier wordt er meer in groepjes en over de klassen heen 
gewerkt.  
 
De Stroom (piloot-project van KS Leuven ) zal in september 2018 met dit principe 
starten. 
 
Heeft dit effect op de lagere school? (sluit aan bij het volgende punt) 
 
ZILL: Zin in leren, Zin in leven -> nieuwe leerplannen 
Vroeger bestonden de leerplannen per vak: taal, wiskunde, … . Met telkens 
verschillende leerdoelen. 
Er werd nu een leerplan opgesteld met verschillende cirkels. De Twijg heeft een 
kernteam afgevaardigd om naar de vormingen te gaan. Deze info werd dan telkens 
teruggekoppeld naar het team op een personeelsvergadering. 
Vroeger waren een 1000den doelen, nu 11 persoonsgebonden en 10 culturele met een 
aantal subdoelen. 
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Er ligt een grote focus op hoekenwerk, projectwerk … dit wordt in de Twijg al heel veel 
aangeboden. -> deze manier van werken zou dan in het 1e en 2e middelbaar verder gaan 
door de invoering van MOS. 
Tegen 2020 moeten de scholen hierin meestappen. 
 
Getuigschriften 
Kinderen krijgen op het einde van het 6e leerjaar een getuigschrift van het 
basisonderwijs. De school kon dit weigeren op basis van niet behaalde doelen. Deze 
kinderen konden dan enkel naar de 1B klas gaan en eventueel nadien terug 
doorstromen naar de A-stroom. 
 
De verandering die er nu komt gaat als volgt: 
Getuigschrift -> je kan kiezen of je naar 1A of 1 B gaat 
Getuigschrift behaalde doelen-> de school heeft twijfels of 1A de beste optie is. Er kan 
vrij gekozen worden. 

 
 

4. Overgang LO/SO: hoe pakken we dat aan 
Er zijn heel wat verschillen tussen de middelbare scholen. Het is niet gemakkelijk om 
hier vanuit de Twijg op in te spelen omdat de leerlingen hier naar verschillende scholen 
trekken. Als er aan de oud-leerlingen gevraagd wordt hoe de overgang gelopen is , krijgt 
de school vaak te horen dat ze echt hard moeten werken. 
Bv voor Frans zijn er in de lagere school voornamelijk communicatieve leerdoelen, 
schriftelijke testen mogen eigenlijk niet. In de middelbare scholen wordt hier wel vaak 
op getest en verwacht dat er al een basis is. 
De Twijg kiest er nu voor om een aantal thema’s die niet in de leerdoelen staan toch te 
bevragen of aan te bieden aan de leerlingen om de kinderen beter voor te bereiden op 
deze overgang. 
 
Met het MOS-verhaal gaat hier een aanpassing komen voor de middelbare scholen. De 
Twijg zal zich hier dan mee in aanpassen. Zeker wanneer er in 2019 nieuwe leerdoelen 
gehanteerd worden. 
 

5. Schooluren evaluatie 
De werkgroep (met afgevaardigden vanuit het schoolteam, bestuur en de ouderraad) 
deed een bevraging bij de ouders, er werden 280 gezinnen bevraagd waarvan 179 
ingevulde formulieren geanalyseerd werden (64%). 
Zie bijlage met de resultaten. 
 
Vooral opvang en hogere kosten zijn doorslaggevend. 
Vanuit de werkgroep werd op basis van de resultaten een conclusie gesteld: zie 
communicatiebrief naar ouders. 
 
In de brief een aanvulling maken over de brede school en de huiswerkklas die vanaf 
15:30 start. De brief zal in papieren versie mee gegeven worden aan elk kind en op 
gimme gepost worden. 
 
De ouderraad zoekt uit of de Kido ook een sociaal fonds heeft dat kan tussenkomen in 
de kosten van opvang indien ouders dit moeilijk kunnen dragen. 
De school houdt dit als aandachtspunt bij school-activiteiten. 
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Bedankt aan de werkgroep! We hebben dit zoals afgesproken 3 keer ter sprake kunnen 
brengen met telkens een stap vooruit! Jullie hebben dit ter harte genomen. 
 

6. Verkeerssituatie (zebrapad) 
Na de vorige schoolraad werd er aan Marthe gevraagd om de verkeerssituatie nog eens 
te bekijken. De politie kwam kijken en de stad neemt de bedenkingen mee. De kans is 
groot dat er aan de Groeningenstraat een zebrapad bij komt. 
 
De stadswachters zullen aan het drukste zebrapad blijven staan. 
De plaatsing van de thermo-plasten zal waarschijnlijk voor september zijn. 
 

7. Koffiemomenten met anderstalige ouders 
Er zijn een drietal momenten doorgegaan. Het initiatief kwam van het VCOV. De 
organisatie valt in de praktijk vooral op Sarah (directie). Dit zou anders moeten 
georganiseerd worden zodat dit concept kan blijven bestaan.  
 
Kan er vanuit de lokale gemeenschap gezocht worden naar ouders of andere 
organisatoren om hierop aanwezig te zijn? 
Als de schoolpoort toe gaat wordt er begonnen 8:30 – 9:30. Ouders vragen hier wel 
naar of deze momenten nog kunnen doorgaan. 
 
Is het haalbaar voor ouders om te blijven deelnemen aan alle activiteiten die 
georganiseerd worden? 
Op de ouderraad wordt dit nog eens besproken. 
Hilde vraag het ook eens na bij Gastvrij Wijgmaal. 
 
 

8. Varia 

- Baby’tjes in de Twijg: Er zijn 3 juffen bevallen  juf Stephanie van Finn, Juf Marie van 

Otis, Juf Caroline van Mille. Juf Stien moet in augustus bevallen, juf Anne in oktober. 

- Aantal leerlingen op dit moment is 457. Voor de kindjes van 2016 zijn er nog 4 

plaatsen. 

- De nieuwe voorzitster van de ouderraad zal Marjan Plasschaert worden. Zij zal vanaf 

dan ook zetelen in de schoolraad. Welkom Marjan! Dank u Hans voor de vele jaren 

constructieve aanwezigheid in de schoolraad en de ouderraad.  

- Schoolfeest 

Het was heel warm, alle drank was op maar het was heel leuk. 

- Data volgende schoolraad: 

Donderdag 18 oktober 2018 

Donderdag 14 februari 2019 schoolteam zorgt voor versnapering 

Donderdag 16 mei 2019 
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Hilde Van Wichelen      Sarah Polfliet 

 
Voorzitter       Secretaris 

 

 


