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

 

1 

“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 19/06/2018 
 

Aanwezig: 
 
Hans Coessens  
Pieter Heymans  
Marjan Plasschaert  
Liesbeth Pauwels  
Pieter Jan Van Steen  
Hannelore Maddens  
Heidi Lenaerts  
Kirsten Druez 
Tine Verbruggen  
Michael Wyffels  
Katleen Hessels  
 
 
Meester Wim 
Juf Steffie 
Juf Eline 
 
 

Verontschuldigd: 
 
Johan Ottenburgh  
Ilse Premereur  
Jeff Callier  
Nathalie Franchoo  
Stijn Bosmans  
Joke Rutten  
 
Juf Sarah 
Juf Katrin 
 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

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

 

2. Verslag schoolraad 
 
Zie verslag 
 

 

3. Evaluatie schoolfeest 
 
Het schoolfeest was een succes.  Het weer was ons gunstig gezind.  Ook de opbouw en afbraak verliepen zeer 
vlot. 
 
Drank: Er is ongeveer evenveel bier gedronken als vorig jaar.  De streekbieren en cava hadden minder succes 
maar er is (veel) meer water en frisdrank verkocht dan vorig jaar. 
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Enkele puntjes die naar boven kwamen:  

- De geluidsinstallatie van de stad was niet goed genoeg.  Volgend jaar zullen boxen bij de provincie 

worden aangevraagd die veel beter zijn. 

- Het eten moet meer bij elkaar staan, want veel mensen zijn niet tot bij het Marokkaans eten geraakt.  Er 

was veel couscous over. 

- Er was vraag naar glutenvrij eten.  Er was dit jaar wel vegetarisch. 

 
4. Schoolkalender 2018-2019 
 

30/08 openklasdag (17 u-18.30 uur) Het nieuwe thema voor schooljaar 2018-2019 wordt dan meegedeeld.  
1/09 start schooljaar 
4/09 infoavond kleuterschool 
6/09infoavond lagere school 
12/09 klasfoto's 
28/09 pedagogische studiedag 
1/10 verlofdag 
18/10 bos 4,5,6 
19/10 bos 1,2,3 
6/12 sint 
21/12 winterdrink (samen met ODR) 
26/1 spaghetti  -> te verplaatsen omdat dit voor de sneeuwklassen moet zijn. 
11/1-18/1 sneeuwklas 
2/04 individuele foto's 
4/2 verlofdag 
23/2 fuif 
20/3 studiedag 
4/4 vastenvoettocht (richtdatum) 
29/014 schoolreis K2 en K3 
4/05 schoolfeest 
13/05-17/05 zeeklas 
25/05 1e communie 
 
De sneeuwklassen vallen zeer vroeg in een niet-ideale periode.  Het VOK heeft helaas geen rekening 
gehouden met de opgegeven voorkeuren (noch de periode noch de bestemming). 

Er is nog 1 studiedag (een woensdag) die gepland moet worden. Er zijn dit schooljaar 4 halve dagen 
studiedag ipv 3. Dit is een uitzonderlijke maatregel aangevraagd door de scholengemeenschap en 
goedgekeurd door het ministerie.  

Het schoolfeest staat vroeg dit jaar. Dit is de reden: 

 
- weekend 11 mei is vlak voor de zeeklas en dus niet ideaal 

- weekend 18 mei is vlak erna dus ook niet ideaal 

- weekend 25 mei: 1e communie op zaterdag 

- weekend 1 juni: hemelvaart verlengd weekend 

- weekend 9 juni: vormsel 

- Daarna zijn er examens en dus niet ideaal. 

 

 

5. Financiën 
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Het overzicht van de financiën en beschikbare budgetten wordt doorgeschoven naar de eerste vergadering van 
volgend jaar. 
 
Er wordt aan het schoolteam gevraagd om op tijd na te denken over wensen voor de begroting van volgend 
schooljaar, om het aantal niet begrote last-minute uitgaven te vermijden. 
 

 

6. Varia 
 
Er is dit jaar geen schoolreis voor de lagere school omdat er dit jaar een duurdere sportdag buitenshuis is 
voorzien.  Wegens de maximumfactuur kunnen beide niet gecombineerd worden.   
 
Er zullen nog dit schooljaar 15 nieuwe laptops worden aangeschaft.  De inkomsten van de fuif vielen tegen, 
waardoor er minder budget is.  Voor deze aankoop worden de inkomsten van de fuif, het IT-budget van de ODR 
en een bijdrage van het schoolbestuur gebruikt.  Voor volgend jaar staan opnieuw smartboards op het 
verlanglijstje. 
 
Er bestaat een Trooper-bot voor Google Chrome.  Als je deze installeert wordt bij elke aankoop bij een webshop 
die lid is van Trooper de aankoop automatisch via Trooper gedaan. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Zomerbar 
 
De werkplanning van de zomerbar werd doorgestuurd.  Alles is klaar en iedereen heeft er zin in. 
 

 

2. Wijndegustatie 
 
De wijndegustatie vindt plaats op 19 oktober.  Er werden 3 brouwers aangeschreven voor speciale bieren.  Er 
wordt ook aandacht besteed aan een goedkopere wijn en bubbels voor de eindejaarsperiode. 
 

 

3. Cadeautje juffen/meesters zonder klas 
 
We willen de juffen en meesters zonder klas dit jaar ook echt in de bloemetjes zetten, in plaats van hen in de 
gang een bon in hun handen te steken.  Op de laatste vrijdag zullen zij een speciaal momentje krijgen. 
 

 

4. Werkgroepen volgend schooljaar 
 
De werklijst werd doorgestuurd en ging rond tijdens de vergadering.   De werkgroep wijn is serieus uitgedund en 
kan vers bloed gebruiken.  De pizza/pasta was niet echt een succes en kan eventueel worden overgeslagen 
volgend jaar, dus die kunnen meewerken aan de wijnavond. 
 

 

5. Nieuwe ODR leden 
 
Voor volgend jaar zijn er voorlopig 11 ODR-leden.  Wie mensen weet die een versterking zouden kunnen vormen 
voor de ouderraad  
 

 

6. Bedankje voor helpers 
 
Hoe kunnen we de ouders die zich gedurende het schooljaar hebben ingezet bedanken?  Kunnen we hen op het 
einde van het jaar een bedankje of presentje aanbieden?  Eventueel kan er iets door de leerlingen gemaakt 
worden?  Dit wordt in de werkgroep communicatie verder opgenomen. 
 

 

7. Varia 
 
 
 

 
 
 

Volgende vergadering: september (nog te bepalen) 
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


