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1. Opvolging wijziging schooluren
Reacties Ouders:
Zijn ouders op de hoogte van de voordelen voor de school? In de brief werd dit al
gecommuniceerd en op de info-avond werd er meer uitleg gegeven vanuit de school. De
leerkrachten zijn positief over de structuur van de voormiddag waardoor de zorg
efficiënter kan georganiseerd worden.
De informatie over de meerwaarde inhoudelijk binnen de school kan zeker nog concreter
naar de ouders gaan. Bij vragen/opmerkingen van ouders zal er verwezen worden naar de
evaluatie die door de werkgroep communicatie zal opgezet worden. De reeds
binnengekomen mails (8-tal die Sarah al beantwoordde) zullen hier ook verder opgevolgd
worden.
De rol van de ouderraad hierin is nu wel belangrijk om te blijven communiceren over deze
evaluaties.
Is er iets merkbaar bij de kinderen? Op woensdag hebben ze veel honger na school.
Verder lijken ze te volgen wat er bij de start van het schooljaar gangbaar is zonder er veel
over na te denken.
Conclusie voor nu?
- In de twijgbrief een eerste evaluatie van leerkrachten en leerlingen? Concrete
wijzigingen of aandachtspunten zeker meegeven. Er is een eerste keer geëvalueerd.
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-

Ruimere evaluatie doorheen het schooljaar zal in de werkgroep communicatie
voorbereid worden. Voorstel om hier ook iemand van het schoolbestuur bij uit te
nodigen. Hilde communiceert dit met het schoolbestuur.

2. Aanbod hulp bij (taal)ondersteuning anderstalige leerlingen en andere nieuwkomers
Aanbod vanuit Gastvrij Wijgmaal rond nieuwkomers in het dorp en vluchtelingen. Vanuit
deze werkgroep zou er een naschools aanbod kunnen zijn om bv rond Nederlands in de
gezinnen aan de slag te gaan. Dit kan in de huiswerkgroep, thuis, apart op school… . Liene
Blancke zou dit mee vorm geven vanuit Gastvrij Wijgmaal.
Parallel is er vanuit de ouderraad ook interesse om in te stappen bij een project vanuit
VCOV rond anderstalige ouders. VCOV komt op de ouderraad van november om de uitleg
rond het aanbod te doen.
Winst om bij ouders te geraken want leerlingen groeien hen op den duur boven het
hoofd. Kan Gastvrij Wijgmaal hier binnen hun project een drempelverlagende rol in zijn?
Stapje per stapje maar met respect voor de cultuurverschillen is hierin zeer belangrijk.
3. Fietsstraat aan De Twijg
Een goed idee voor de Ursulinenstraat en de Groeningenstraat? Er mogen nog auto’s
door maar fietsers eerst is het principe, de straat moet dan ook zo ingericht worden om
efficiënt te zijn als fietsstraat. Is dit iets voor de verkeerwerkgroep of werd dit al
besproken?
Het zebrapad aan de school zou stilaan concreter worden. Op 16/10 komen ze kijken
waar het zebrapad kan komen. Hopelijk kan dit in overleg gebeuren en staat het er niet
opeens. Hier zit wel progressie in.
De Sam-dag is elke woensdag, dit is een manier om via de kinderen ouders te stimuleren
om milieuvriendelijk naar school te komen.
4. Organisatie schooljaar (wie doet wat)
Zie vorig verslag.
Wijziging: Meester Ewout vervangt meester Hendrik. Meester Wim doet de
beleidsondersteuning op donderdag een halve dag. Er zijn 2 zwangere lagere school
juffen.
Op vrijdagnamiddag is er een talentklas voor 4-5-6, juf Anne en meester Wim begeleiden
dit. De leerlingen hebben online een talentenquête kunnen invullen. Ze werden verdeeld
in groepen op basis van deze sterkte. Er zijn ook heel vele reacties van ouders die hier
op vrijdag iets in willen doen.
Voor 1-2-3 is er dan meer aandacht voor taal, anderstaligen en kinderen die minder sterk
zijn in taal. Zij kunnen die namiddag in hun eigen taal of met hun mogelijkheden op een
andere, speelse, ludieke manier met taal bezig zijn.
Bv Yoga en mindfullness
Bv Roemeense jongen die taalknappe kinderen Roemeens leert en in zijn kracht zit. En
zich dan zelf in het Nederlands aan hen voorstelt. Zo hebben kinderen minder het gevoel
met taal bezig te zijn.
Veel positieve en blije gezichten na deze dagen.
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Er zijn zo’n 40- tal anderstaligen die wel goed Nederlands kunnen maar een andere
moedertaal hebben.
Idee hierbij kan zijn om het LOI-Leuven in te schakelen. Het Lokaal Opvang Initiatief
Leuven heeft verschillende jongeren die Syrisch, Afghaans.. spreken en geen voltijdse
dagbesteding hebben en wel al OKAN onderwijs Nederlands hebben gevolgd.
5. Nascholingen (ZILL-traject)
Nieuwe leerplannen voor het katholiek onderwijs. In 2020 moet elke school ermee
gestart zijn. Vanaf dit schooljaar is er een werkgroep die naar de nascholingen rond het
leerplan gaan om te weten hoe dit qua visie en praktijk in elkaar zit. Vroeger waren er
7000 doelen/eindtermen te behalen nu nog 216, er zijn dus heel wat wijzigingen en hier
moet goed over nagedacht worden. Er wordt met domeinen gewerkt waarbinnen dan
verschillende doelstellingen opgesteld worden. Catechese zit hier ook in, is er ook iets
interlevensbeschouwelijk voorzien? Dit komt verder in de nascholingen aan bod. Op de
ouderraad wordt dit ook als agendapunt voorzien.
6. Brede school
De brede school heeft z’n start organisatorisch wat gemist. Er was een communicatiefout.
Er zijn ook minder inschrijvingen dan vorig jaar. De organisatorisch verantwoordelijke van
vorig jaar heeft deze taak doorgegeven aan iemand anders, dit is misgelopen. Patrick
(Kido) is hiervan op de hoogte. Ze bekijken samen met de school of ze via Gimme meer
communicatie kunnen voorzien. Soms brieven, soms Gimme, soms mail werkt niet voor
de mensen, er wordt aan gewerkt om hier terug éénduidigheid in te krijgen.
7. Varia
-

Huis van het kind en Kido
Zie flyer in bijlage

-

Ouderraad heeft z’n eerste vergadering gehad. Er zijn 5 mensen uit de groep gegaan
en 6 nieuwe mensen bijgekomen dus dat geeft een nieuwe drive.
Activiteiten:
24/03 Quiz
Zomerbar ipv gin tonic
Deelname aan de warmste week

-

Koekjesdozen lagere school zijn aanwezig op de speelplaats en sneuvelen vaak. Kan
hier iets mee gedaan worden? Terug meer aandacht voor de mand van de
koekendozen?

-

420 leerlingen op 1 september, nog 40 instappers tegen het einde van het schooljaar
dus dan zijn er 460 leerlingen op de school.

-

De landmeter komt volgende week ivm de bouw. De erfpachtovereenkomst met de
deken van Leuven is rond.

-

De school communiceert nog via Gimme ivm de eerste communie.
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-

De leerkrachten zijn vandaag in de bloemetjes gezet en hebben hier duidelijk van
genoten.

-

Volgende data schoolraad:
Maandag 5 februari:
Opvolging evaluatie uren
Communie en vormsel
Donderdag 31 mei
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