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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
De naam van Juf Auriane was foutief geschreven.  Dit zal worden rechtgezet. 
 

 
2. Agenda Schoolraad 
 
De schoolraad vindt volgende week donderdag plaats.  Er wordt rondgevraagd of er nog agendapunten zijn. 
Vanuit de school worden volgende agenda punten aangebracht: 
 

- Veranderingen in het team 
- Nascholingen 
- Leerlingenaantallen 
- Kus- en knuffelzone 
- BOS 

 
3. Winterdrink: samenwerking school & ouderraad 
 
Voor de winterdrink zal samengewerkt worden binnen de werkgroep Schoolfeest, in samenwerking tussen de 
school en ouders. 
 
De formule die al enkele jaren succesvol was zal worden behouden: jenever, gluhwein, chocomelk & cake. 
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De winterdrink zal net als steeds gratis aangeboden worden, maar er zal een collectebus geplaatst worden voor 
een vrije bijdrage voor Music for Life. 
 

 
4. Cultuur: geplande activiteiten 
 
Er komt een theatergezelschap op 7 december met een voorstelling voor de leerlingen van instappers tot vierde 
leerjaar.  Het stuk wordt vier keer opgevoerd.  
 
Ook auteur Gerda De Preter komt spreken tijdens de voorleesweek. 
 

 
5. Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad heeft gekozen om een bak voor de Jenga te kopen, bakken met ander materiaal en stuurtjes 
voor de kleinsten.  Er wordt samen met de leerlingen gekozen en besteld. 
 

 
6. Resultaat hulpcheques 
 
Er hebben verschillende mensen zich opgegeven, onder andere voor klussen, schoolfeest en de werkgroep ICT.  
Deze mensen zullen gecontacteerd worden voor de volgende bijeenkomst van de betreffende werkgroepen. 
 

 
7. Werkgroepen 
 
ICT 
Er was een datum voorgesteld, maar deze ligt moeilijk voor de ouders in de werkgroep.  De leerkrachten 
bespreken onderling al eens wat er precies nodig is en welke hulp van ouders nuttig kan zijn.  De vergadering 
met ouders vindt dan op een latere datum plaats. 
(nota achteraf: de ICT-vergadering werd vastgelegd voor dinsdag 27/11) 
 
Week van de soep 
Sofie heeft al de berichtjes klaar die zullen verspreid worden via Gimme. 
 
Koffiemoment 
Het koffiemoment was goed.  Er waren redelijk wat ouders, en ze waren enthousiast.  Er is gesproken over 
Gimme, activiteiten op school (kalender), …  Er wordt een extra koffiemoment gepland de vrijdag na de 
herfstvakantie. 
 
Verkeer 
Het budget 2018 werd besproken.  Er zijn brevetten besteld voor het fietsexamen. Er zouden Hesjes kunnen 
worden bedrukt met het logo van de school.  De school krijgt ook een reeks hesjes gratis.  Er wordt voorgesteld 
om de instappers de (gratis) hesjes van Sam de Verkeersslang te geven, en het eerste leerjaar de Twijg-hesjes. 
 
Er zijn voorstellen gedaan voor de data van de activiteiten (voetgangersexamen op 22/5 en fietsexamen op 8/5) 
maar dat moet door de stad Leuven goedgekeurd worden.  Meestal worden de datums wel goedgekeurd. 
Er zal een oproep worden gelanceerd via Gimme.  Het zal ook vermeld worden op de contactouderbijeenkomst. 
 

 
8. Varia 
 
De Twijgloop was een succes.  De leerlingen waren zeer enthousiast.  Enige werkpuntje: de lopers liepen ruim 
10 minuten voor op de planning, zodat voor het derde jaar veel ouders te laat waren om voor hun kinderen te 
supporteren. 
 
Zandbakoverkapping: er zijn palen afgebroken en dit moet hersteld worden.  Er wordt bekeken om dit tijdens de 
winter uit te voeren met de hulp van ouders. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Dag van de leerkracht 
 
De leerkrachten waren heel blij met de pannenkoeken.  Een geslaagde actie dus. 
 

 
2. Documenten opslaan in de cloud 
 
De ODR-cloud is nog niet live.  Pieter-Jan maakt hier werk van. 
 

 
3. Twijgbrief 
 
Mogelijke onderwerpen voor de Twijgbrief:  

- Trooper 
- Wijnavond 
- Hulpcheques (bedankt!) 
- Koffiemoment 
- Dag van de Leerkracht 
- Contactouderavond 

 
4. WOL – Werkgroep Ouders LOP 
 
Er is een vergadering van de werkgroep Ouders van het Lokaal OverlegPlatform op 6 november. Marjan en Heidi 
gaan er naar toe, wie wil kan mee. 
 

 
5. Werkgroep wijn 
 
De wijn wordt woensdag geleverd.  Iedereen die kan wordt gevraagd te komen helpen op de wijnavond. 
 

 
6. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 11/10/18 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


