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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 25/01/2018 
 

Aanwezig: 
 
Hans Coessens  
Pieter Heymans  
Marjan Plasschaert  
Joke Rutten  
Johan Ottenburgh  
Katleen Hessels  
Liesbeth Pauwels  
Jeff Callier  
 
Zineb 
 
Juf Katrin 
Juf Stien 
 

Verontschuldigd: 
 
Pieter Jan Van Steen  
Heidi Lenaerts  
Kirsten Druez 
Tine Verbruggen  
Nathalie Franchoo  
Michael Wyffels  
Hannelore Maddens  
Ilse Premereur  
Stijn Bosmans  
Fred Otten  
 
Juf Sarah 
Meester Wim 
 
 

 

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

 

 

2. Week van de soep: evaluatie 
 
De reacties op de week van de soep waren zeer positief, zowel door leerlingen en ouders als vanuit het 
schoolteam.  Alles is heel vlot verlopen.  Er waren ook ruim voldoende helpers.  Voor het snijden van de groenten 
was het handig als dit in de refter kon gebeuren.  Deze was echter niet alle dagen beschikbaar wegens andere 
activiteiten. 
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3. Zebrapad en nieuwe regels van de stadswacht 
 
Hans en Sarah hadden een afspraak op het stadskantoor om de situatie aan het zebrapad te bespreken.  Helaas 
werd deze afspraak die voor deze week voorzien was voor de tweede maal afgezegd door de stad.  Er wordt zo 
snel mogelijk een nieuwe afspraak vastgelegd. 
 
De school / ODR pleit voor een tweede zebrapad parallel met het eerste en indien mogelijk ook nog een derde. 
 

 

4. Trooper 
 
Trooper is een nieuw online portaal waarbij je online aankopen kan doen via meerdere grote webshops.  Per 
aankoop gaat er een percentage naar een zelf te kiezen vereniging.  Ook de ODR kan als vzw deelnemen aan 
Trooper en zo aan extra budget geraken. 
 
Pieter Jan en Marjan zorgen voor de registratie en de nodige promotie 
 

 

5. Werkgroepen 
 
Pastaverkoop 
Er werd geproefd en er werden 4 soorten weerhouden.  Lasagne Bolognese, Lasgne Estivale, Macaroni en 
Canneloni Ricotta.  De briefjes om te bestellen zullen via de boekentassen worden meegegeven omdat ook de 
centjes via de boekentassen moeten meekomen. 
 
Quiz 
De vragen zijn verzameld dus het quiz-team is helemaal klaar voor de try-out. 
Er is nog wel heel veel sponsoring nodig.  We vragen iedereen om op de lijst aan te duiden bij welke 
bedrijven/winkels jij wil langsgaan om sponsoring te vragen. 
De inschrijvingen zijn op 5 februari om 8u ’s morgens via de website van de school.  Er wordt nog een reminder 
gestuurd via Gimme met duidelijke vermelding dat de quiz steeds snel volzet is. 
 
 

 
6. Brede school 
 
De organisatie van Brede School is alweer niet vlot verlopen.  Veel mensen waren niet op de hoogte en ook de 
mensen die ingeschreven waren hebben geen enkel bericht gekregen dat ze er bij waren.   
Eén activiteit (Body Drum) gaat niet door wegens te weinig deelnemers.  Het is vreemd dat er zoveel kinderen 
aanwezig zijn in de Kido en er toch weinig kinderen kunnen worden warm gemaakt om (voor dezelfde prijs) eens 
iets anders te doen. 
 
De werkgroep Brede School wordt opnieuw opgestart.  Pieter, Hannelore en Joke engageren zich al.  Wie zich 
geroepen voelt mag aansluiten. 
 

 
7. Voorbereiding algemene vergadering 
 
Volgende vergadering is Algemene Vergadering.  Hier wordt het financieel plan voor het volgende jaar 
voorgesteld en worden de nieuwe en uittredende leden opgelijst.  Alle nieuwe leden moeten laten weten of ze 
willen toetreden tot de vzw.  Bestaande bestuursleden die wensen uit te treden moeten dit ook tijdig laten weten. 
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8. Varia 
 
De agenda van de ODR moet mee worden doorgegeven aan het team van de TwijgKrant.  De Quiz stond er 
bijvoorbeeld niet in. 
 
Woensdag gaan Hans en Heidi naar Brussel voor een studiedag rond het project “Oefenkans Nederlands”.  
Volgende vergadering wordt er verslag uitgebracht. 
 

 

Volgende vergadering: 21 februari 2018 – ALGEMENE VERGADERING 
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


