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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 19/04/2018 
 

Aanwezig: 
 
Hans Coessens  
Pieter Heymans  
Marjan Plasschaert  
Jeff Callier  
Nathalie Franchoo  
 
Liesbeth Pauwels  
Pieter Jan Van Steen  

 
Hannelore Maddens  
Heidi Lenaerts  
Stijn Bosmans  
Joke Rutten  
 
Juf Sarah  
Juf Katrin 
Juf Mia  
Juf Wends 
 
 

Verontschuldigd: 
 
Johan Ottenburgh  
Michael Wyffels  
 
Ilse Premereur  
Katleen Hessels  
Tine Verbruggen  
 
Zieneb Boulahrir 
 
Meester Wim 
 
 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Er ligt een GDPR-draaiboek klaar, dit wordt nog afgestemd met de school.  Dit draaiboek beschrijft hoe wij met 
persoonsinformatie moeten omgaan. 
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2. Schoolfeest 
 
Er wordt heel warm weer voorspeld.  Er wordt bekeken of er via de brouwer parasols kunnen worden besteld.  Er 
zullen kannen met gratis kraanwater worden voorzien voor de kinderen. 
 
Het podium komt dit jaar van StageCo omdat er via stad en provincie geen beschikbaar waren.  Het podium is 
aanzienlijk steviger en gemakkelijker in opbouw dan vorige jaren. 
 
De werklijsten zijn redelijk goed gevuld, behalve de laatste shift. Daar zoeken we dringend nog 5 personen om de 
eetstanden te bemannen.  Er zal nog een oproep worden gelanceerd via de contactouders.   
 
Aan de mensen van de ODR die tijdens een bepaalde shift niet aan het werk zijn wordt gevraagd om mee in het 
oog te houden of er ergens tijdelijk moet worden ingesprongen worden. 
 

 

3. Werkgroepen 
 
Behalve het schoolfeest zijn er geen werkgroepen samengekomen. 
 
Verkeer: er waren heel weinig begeleiders voor het fietsexamen.  Voor volgend jaar zal gecommuniceerd worden 
dat er een minimum aantal begeleiders nodig om het te kunnen laten doorgaan. 
 

 
4. Communie 
 
De eerste communie was een prachtige viering.  Felicitaties voor juf Stien en juf Bianca voor de voorbereidingen 
en de begeleiding de dag zelf. 
 

 

5. Verlanglijstje leerkrachten 
 
Aan het begin van het schooljaar werd door de leerkrachten aangegeven dat ze zich beter voelen bij een 
(financieel) cadeau dat nuttig is voor de klas dan bij een persoonlijke cadeaubon.  De meningen hierover zijn 
verdeeld, zowel bij ouders als leerkrachten.  Sarah peilt maandag op de PV nog eens bij de leerkrachten. 
 

 

6. Varia 
 
Familienieuws: juf Caroline is bevallen van een zoontje Mille.  Juf Anne is zwanger. 
 

 
 
 
  



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  

 

3 

DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Evaluatie Uren 
 
De enquêtes zijn geteld.  Er waren zowel positieve als negatieve reacties.  De resultaten zullen worden 
voorgelegd aan de schoolraad en nadien wordt door de werkgroep communicatie (school + ODR) een bericht 
opgesteld op basis van het advies van de schoolraad. 
 

 

2. Zomerbar 
 
De zomerbar gaat door op vrijdag 22/06.  Er zullen lokale bieren zijn, Cava, Hugo, Cocktails en Gin-Tonic.  Er 
zullen ook diverse hapjes zijn en nootjes. 
 

 

3. Werkgroepen: 
 
Wijn: de werkgroep wijn is serieus uitgedund.  Zij komen binnenkort samen voor de organisatie van de 
wijnverkoop in oktober. 
 
Brede school: Heidi neemt contact op met de verantwoordelijke om te bekijken hoe de samenwerking tussen 
Kido en de ODR kan verlopen.  Er zijn enkele organisatorische bezorgdheden die ook met de Kido kunnen 
worden besproken. 
 

 

4. Varia 
 
De quiz heeft een opbrengst van +/- 2600 euro opgeleverd. 
De Trooper staat momenteel op een opbrengst van 235 euro. 
 

 
 
 

Volgende vergadering: 19 juni 2018  
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


