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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

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

 
2. Financieel overzicht: stand van zaken 
 
De budgetten die nog beschikbaar zijn voor dit (kalender)jaar worden overlopen.  
 
Voor het cultuurbudget vraagt de ODR aan de school om een planning door te geven, aangezien de budgetten 
per kalenderjaar lopen en de uitgaven per schooljaar.  Van het cultuurbudget is in de tweede helft van vorig jaar 
meer opgenomen dan gebudgetteerd, terwijl voor dit najaar minder gepland is dan gebudgetteerd. 
 
Voor de voorleesweek wil de school opnieuw auteurs uitnodigen.  Daarmee komt de kost wellicht hoger uit dan 
het gebudgetteerde bedrag.  Voor volgend jaar zal geprobeerd worden een groter bedrag te budgetteren. 
 
Het IT-budget is nog niet uitgegeven.  Er is een bestelling van IT-materiaal op komst. 
 
Er zijn ook nog beperkte budgetten voor leerlingenraad, Mos, onthaal nieuwe leerlingen, talentklas, 
verbondenheid en verkeer. 
 
De leerlingenraad vraagt een stevige doos met wielen voor de Jenga.  De huidige zak is stuk en te zwaar voor de 
jongste leerlingen.  Er zijn ook gevulde bakken te koop (met allerlei materiaal), er wordt bekeken of dat 
interessant is. 
 



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  
 
2 

 
3. Nieuw dit schooljaar: 
 
Er is een nieuwe methode voor spelling in alle leerjaren.  Uit de interdiocesane proeven blijkt dat De Twijg op 
alle vlakken een stuk boven het gemiddelde zitten, behalve voor spelling.  Het is een nieuwe betere manier, met 
veel oefeningen en mogelijkheid tot differentiatie.   De nieuwe methode wordt regelmatig op de PV geëvalueerd. 
 
In het vijfde leerjaar is er gestart met een nieuwe methode voor Frans: Francofans.  Een van de grote 
veranderingen is dat alles in één boek staat (werkboek en woordenlijsten).  De nadruk ligt meer op het spreken, 
zonder het schrijven uit het oog te verliezen.  Ook deze methode wordt geëvalueerd en schuift volgend jaar ook 
door naar het zesde.  
 
Er is ook een nieuwe methode voor schoonschrift (Karakter).  Er zijn enkele letters anders, vooral in de 
hoofdletters.  Het is eenvoudiger en duidelijker dan de vorige methode. 
 
In het eerste leerjaar wordt gestart met het smileyrapport, zonder punten.  Dit is (enkel) in het eerste trimester 
om de nadruk op presteren weg te nemen en de overgang kleuter > lager vlotter te laten verlopen. 
 

 
4. Camera’s in De Twijg 
 
Er hangen camera’s in de school.  Dit heeft te maken met het feit dat er buiten de schooluren soms kinderen in 
de school of op het dak lopen.  Er is ook regelmatig schade (glasbreuk) vanop straat.  De beelden worden 14 
dagen bijgehouden en worden vervolgens gewist.  Overal aan de ingangen van de school hangen plakkaatjes die 
de aanwezigheid van de camera’s aankondigen. 
 

 
5. GDPR:  
 
Er zijn lijsten gemaakt per klas over welke kinderen wel of niet gefotografeerd mogen worden.  Er wordt nog 
gemeld aan de ouders of ze nu wel of niet op de lijst staan.  Er zijn bv. ouders die aangegeven hebben dat ze 
hun leerlingen niet willen laten fotograferen door de schoolfotograaf, waardoor deze ook niet op de klasfoto 
mogen staan.  We willen zeker alle misverstanden vermijden. 
 
Er zijn een aantal ouders die van gedachte gewisseld zijn en toch toestemming willen geven.  Wie zijn mening wil 
herzien kan bij de leerkracht een nieuw briefje aanvragen en dan wordt de voorkeur aangepast op de lijst. 
 

 
6. Mundiale vormingsdag 
 
Op 13/14 december vindt een mundiale vormingsdag plaats met thema Pakistan.  Er worden diverse workshops 
gegeven: tentoonstellingen, toneel, traditionele kledij, film, koken, knutselen, …   
 
Er is één dag voor het 1e, 2e en 3e leerjaar, en een dag voor het 4e, 5e en 6e leerjaar.  Ook de kleuters doen mee 
in hetzelfde thema. 
 
De actie eindigt in een wondpleisterverkoop ten voordele van Pakistan. 
 

 
7. Wijzigingen in het team 
 
Er zijn bij het begin van het schooljaar heel wat wijzigingen in het team.  Er zijn enkele zwangerschappen, maar 
ook enkele mensen die uitvallen wegens stress. 
 
Voor de volgende personeelsvergaderingen wordt de helft van de vergadering vrijgehouden voor de 
Survivalacademie met sessies rond stress, werkplanning, enzovoort.   
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8. Pedagogische studiedag 
 
De pedagogische studiedag van 28/09 zal in het thema staan van ICT met allerlei praktische tips en 
toepassingen van ICT in het lesgeven. 
 
 

 
9. Turn T-shirts 
 
De turn t-shirts zijn niet langer verplicht.  Deze wijziging komt op de agenda van de volgende schoolraad ter 
validatie.   
 
Omdat de huidige t-shirts bijna op zijn wordt de leerlingenraad ingeschakeld om het uitwerken van nieuwe t-shirts 
(of andere zaken) uit te werken. 
 

 
10. Evaluatie info-avonden 
 
Er waren veel goeie reacties op de info-avonden.  De uitleg was boeiend en duidelijk, maar wel langer dan vorige 
jaren.   
 
Er zijn een aantal hulpcheques binnengekomen, vooral van mensen die graag willen komen helpen. 
 

 
11. Schoolreizen 
 
Vorig jaar was er wat onduidelijkheid rond de sportdag/schoolreis. 
 
Er zijn 2 soorten budgetten voor de maximumfactuur die los van elkaar staan.  Er is een maximumbudget voor 
schoolreizen, zwemmen en uitstappen.  Als er redelijk wat budget nodig is voor schoolzwemmen en uitstappen, 
blijft er onvoldoende over voor een georganiseerde sportdag.  Dit wordt opgelost door om de 3 à 4 jaar een 
sportdag in de Ardennen of een andere externe locatie te organiseren.  Dat jaar vindt dan geen grote schoolreis 
plaats, maar wel een schoolreis vlakbij.  In jaren dat er een dure schoolreis plaatsvindt, wordt de sportdag op 
school gehouden. 
 
Daarnaast is er een maximumfactuur voor meerdaagse extra-muros activiteiten.  Dit wordt gebruikt voor de zee- 
en sneeuwklassen.  Dit budget is onvoldoende om deze activiteiten te financieren.  De rest wordt bijgepast met 
de opbrengst van de spaghettidag en de truffelverkoop. 
 

 
12. Werkgroepen 
 
Verbondenheid: Het budget voor de werkgroep verbondenheid wordt doorgeschoven naar de leerlingenraad. 
 
Verkeer: Het is elk jaar opnieuw moeilijk om mensen te vinden voor het fiets- en voetgangersexamen in mei.  
Voor het fietsexamen zijn er 15 mensen nodig en voor het voetgangersexamen 5.  De ouders van 4 en 6 gaan 
nog actiever worden aangesproken.  Zonder voldoende mensen kunnen deze waardevolle activiteiten niet 
doorgaan. 
Er wordt nog eens politiek aangedrongen of er geen vaste bewegwijzering kan geplaatst worden. 
 
Onthaal anderstalige ouders (21/9): vrijdagochtend is er het koffie- en theemoment voor anderstalige ouders.  
Iedereen die wil komen helpen is welkom. 
Een praktische toepassing: veel anderstalige ouders zitten niet op Gimme, terwijl Gimme in zeer veel talen 
beschikbaar is (en de berichten worden automatisch vertaald). 
 
Wijn (19/10): De werkgroep wijn komt donderdag samen.  Er is een ouder die sommelier is en die heeft 
aangeboden om mee te werken en voor de wijnavond een uiteenzetting te geven over wijn proeven.  De datum 
wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de ouders. 
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Week van de smaak/soep (week van 15/11): Het draaiboek van vorig jaar kan redelijk goed gevolgd worden.  
Sofie wil dit trekken, maar kan hulp gebruiken.  Ook via de hulpcheques zijn een aantal mensen bereid gevonden 
om te helpen. 
 
ICT: De ODR vraagt info en foto’s van het ICT-materiaal dat besteld is/wordt.  Dit jaar zouden er smartboards 
besteld worden. 
 
Opbrengst: Er wordt gevraagd om concrete doelen te plakken op de opbrengst-acties (bv. wijn).  We willen nog 
duidelijker communiceren over waar het geld naartoe gaat.  Een idee is om het schoolzwemmen deels te 
sponsoren.  Nu kost het schoolzwemmen in totaal +/- 6000 euro over een heel schooljaar, wat al een enorme 
hap neemt uit de maximumfactuur.  De ODR wil liever een specifieker doel voor de opbrengstacties.  Er wordt 
verder nagedacht welke doelen gekozen worden. 
 
Communicatie: De werkgroep communicatie gaat zich opnieuw echt op communicatie richten.  Er zal nog meer 
gecommuniceerd worden op FaceBook, de website, …  .    
 
Trooper: De oproep op de infodag heeft geholpen.  De teller staat nu op 405 euro.  Binnenkort zullen we de 
eerste concrete betaling ontvangen. 
 
 

 
13. Varia 
 
Er werd een kus- en knuffelzone aangelegd ten voordele van SOS Kinderdorpen.  Dit wordt mee ondersteund 
(en gefinancierd) door de Stad Leuven.  Er komt ook nog een vervolg aan de actie gegeven met 
brooddoosbriefjes die aan elke leerling zal worden meegegeven. 
 
De contactgegevens van de verschillende ouders mogen niet meer door de school worden doorgegeven.  Voor 
de meeste jaren kan door de contactouders de lijst worden opgemaakt op basis van de lijsten van vorig jaar.  
Voor de instappertjes en de eerste kleuterklas zal via Gimme een formuliertje worden doorgestuurd waar ouders 
(vrijwillig) hun gegevens kunnen invullen en zo hun toestemming geven om door te geven naar de andere 
ouders. 
 
Er is een Gimme-bericht verstuurd over het vrijhouden van de personeelsparking.  Dit wordt goed opgevolgd: het 
verschil is goed voelbaar en dat wordt geapprecieerd. 
 
De leerkrachten-werkgroep die ook schoolfeest doen wil ook graag meewerken aan de winterdrink. 
 
Alle documenten die nog op papier worden meegegeven (koelkastblad, …) zullen voortaan ook op Gimme gezet 
worden.  Ouders die een extra kopie nodig hebben kunnen het dan een tweede keer afdrukken.  Documenten 
meegeven op papier wordt zo veel mogelijk afgebouwd. 
 
Als kinderen willen meedoen met de Ketnet Koekenbak voor Music 4 Life kunnen die koekjes op school verkocht 
worden.  De school bekijkt hoe ze dat praktisch kunnen organiseren. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Hulpcheques en overzicht werkgroepen 
 
De werkgroepen worden overlopen.  Er zijn enkele antwoorden binnen via de hulpcheques, die worden 
toegevoegd aan de betreffende werkgroepen. 
 

 
2. Documenten opslaan in de cloud 
 
Pieter-Jan regelt een cloud-opslag voor alle ODR-documenten.  We zouden kiezen voor een betalende cloud 
omdat daar meer opslag en diensten beschikbaar zijn.  Eventueel kunnen we starten met een gratis account en 
zien hoever we daarmee geraken.  Pieter-Jan vraagt na bij Hans hoeveel data hij heeft. 
 

 
3. ODR T-shirts 
 
Er zijn prijzen opgevraagd voor T-shirts en polo’s met opdruk.  Juf Oriane doet bedrukkingen in bijberoep, dus 
daar zal ook info aan worden gevraagd. 
 

 
4. Varia 
 
De vader van Eddy Dolusic is overleden.  Er zal voor een kaartje gezorgd worden. 
 
Er is een infoavond van het VCOV.  Marjan gaat, wie gaat er mee? 
 
5 oktober is het dag van de leerkracht.  Pieter-Jan, Pieter en Liesbeth bakken pannenkoeken voor de 
leerkrachten. 
 
De ODR-vergadering van 19/03 wordt verzet naar 21/03. 
 

 
 
 

Volgende vergadering: 11/10/18 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


