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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 25/01/2018 
 

Aanwezig: 
 
Hans Coessens  
Pieter Heymans  
Marjan Plasschaert  
Johan Ottenburgh  
Katleen Hessels  
Liesbeth Pauwels  
Jeff Callier  
Heidi Lenaerts  
Kirsten Druez  
Nathalie Franchoo  
Michael Wyffels  
Johan Ottenburgh  
Ilse Premereur  
 

 
Juf Sarah 
Juf Katrin 
 
 

Verontschuldigd: 
 
Joke Rutten  
Pieter Jan Van Steen 
Tine Verbruggen  
Hannelore Maddens  
Stijn Bosmans  
Fred Otten  
 
Zieneb Boulahrir 
 
Meester Wim 
 
 
 
 
 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Enkele opmerkingen:  
Brede school: er is wel degelijk een bericht geweest op Gimme in elk kanaal, maar blijkbaar hebben niet alle 
ouders dit gezien omdat dit in of vlak voor de kerstvakantie viel.   
 
Zebrapad:  De verantwoordelijke bij stad Leuven stopt binnenkort.  Binnen stad Leuven wordt nog gekeken wie er 
verantwoordelijk wordt hiervoor. 
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2. Project Oefenkans Nederlands 
 
Hans en Heidi zijn naar een zeer boeiende dag geweest in Brussel rond dit project. 
 
Enkele leuke ideeën die ze mee terug hebben genomen:  

- Een wereldkaart met aanduiding uit welke landen er leerlingen in de school zijn 

- Een reisdagboekje 

- Communicatie-oefeningen: hoe communiceer je best met anderstalige ouders? 

- Interessante sites 

Het eerste initiatief was het koffiemoment.  Van de school waren Sarah en Wim aanwezig, van de ouderraad 
waren er 5 vrijwilligers.  Er was veel volk en het was leuk.   Er komt zeker een vervolg. 
 

 
 

3. 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.  Marjan en Pieter Jan hebben de inschrijving 
geregeld, en de eerste opbrengsten zijn reeds binnen.  
 
Er werd een infodocument gemaakt en er zal promotie gemaakt worden via alle mogelijke kanalen.  Deze 
promotie zal op strategische tijdstippen (eindejaar, voor vakanties, …) herhaald worden. 
 

 

4. Quiz 
 
Sponsoring: 
Er is heel weinig animo bij het zoeken naar sponsors.  We zijn dringend op zoek naar meer sponsors.  Kan 
iedereen de lijst nog eens bekijken en laten weten welke sponsoring vastgekregen werd? 
 
Wijn:  
De wereldwinkel wil sponsoren onder de vorm van korting op wijn.  De wijn van Oxfam zal getest worden op de 
try-out. 
 

 
5. Varia 
 
Pasta: 
Er zijn slechts beperkt aantal briefjes meegegeven.  Ze waren ook redelijk klein gedrukt.  Mensen die meer 
briefjes willen kunnen deze komen vragen op het secretariaat of afdrukken van de bijlage bij het Gimme-bericht. 
 
ODR-leden:  
Er gaan heel wat leden uit de ODR (zie verslag Algemene Vergadering).  Er blijven maar 11 leden over.  Hoe 
gaan we extra leden werven? 
 
Familienieuws:  
Juf Stefanie is mama geworden van Finn.  Zij wordt vanaf 1 maart vervangen door juf Selena. 
 

 
 

Volgende vergadering: 21 februari 2018 – ALGEMENE VERGADERING 
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


