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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 14/11/2018 
 
Aanwezig: 

 
Marjan Plasschaert  
Hannelore Maddens  
Joke Rutten 
Michael Wyffels  
Kirsten Druez 
Jeff Callier  
Pieter Jan Van Steen  
Liesbeth Pauwels  
 
Juf Sarah 
Juf Katrin 
Juf Karla 
 

Verontschuldigd: 
 
Pieter Heymans  
Heidi Lenaerts 
Johan Ottenburgh 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

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

 
2. Evaluatie koffiemoment anderstalige ouders 
 
Vrijdag 9 november vond er opnieuw een koffiemoment plaats, waarop ongeveer zes anderstalige ouders aanwezig 
waren. Onze feestdagen zoals Sint & Kerst werden besproken, waarbij werd toegelicht hoe deze bij ons worden 
gevierd. De anderstalige ouders van hun kant gaven wat meer uitleg over hun feestdagen. De Sint bijvoorbeeld 
wordt niet gevierd, maar omdat hun kinderen er naar vragen (omdat ze het kennen van op school), laat men de 
sint wel aan huis komen. 
 
Ook de wafel- en truffelverkoop en het spaghettifeest werden toegelicht. 
 
Er zou in de school een wereldkaart worden opgehangen die we vorig jaar ontvingen (VCOV/LOP) waarop de 
ouders met een prikertje kunnen aanduiden vanwaar ze afkomstig zijn. Momenteel wordt gezocht naar een vaste 
plaats om deze wereldkaart op te hangen. De houten muur in de inkomhal zou hier eventueel voor in aanmerking 
komen (na afloop van de huiswerktentoonstelling). 
 
Het volgend koffiemoment is gepland op 24 januari 2019. 
 

 
3. Verslag LOP vergadering 6 november 
 
Op 9 november gingen Marjan en Marijke naar een vergadering van het LOP/WOL. Thema was het betrekken van 
anderstalige ouders (diversiteit en ouderbetrokkenheid). Het koffiemoment in de Twijg was een agendapunt (als 
pilootproject), en werd door Marjan toegelicht.   
Andere aanwezigen waren van de scholen van Kessel-Lo. Zij zijn al langer bezig met dergelijke projecten. 
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Er werd een brochure gemaakt met praktische tips wat je kan doen met anderstalige ouders (terug te vinden op de 
website). Omdat wij een pilootproject zijn, krijgen wij hier een gedrukte versie van.  
 

 
4. Warmathon: lopers ODR 
 
Op 19 december vindt de warmathon te Leuven plaats. Een groep leerkrachten doet mee ten voordele van SOS 
kinderdorpen. Vanuit de leerkrachten, werd de vraag gesteld of er leden van de ODR zijn die interesse hebben om 
met hen mee te lopen. Michael stelt zich kandidaat. 
 

 
5. Winterdrink 21/12 
 
Op 21 december wordt er direct na school (15u15) een winterdrink georganiseerd, waarvan de ODR de organisatie 
in handen gaat nemen. Tentjes zullen worden geplaatst. Er zal ook een standje komen voor een actie rond 
Pakistan, waar knutselwerkjes van de kinderen zullen worden verkocht. De school maakt ook een collectedoos. 
Aan de kinderen zal chocomelk en cake worden aangeboden. De kinderen die naar de kido moeten, zullen daar 
op hetzelfde worden getrakteerd in de kido.  
 
In de 2de week van december zal er een tekstje omtrent de winterdrink op gimme worden geplaatst. 
 

 
6. Zwemmen 
 
Juf Sarah kaartte volgend probleem aan: afgelopen maandag heeft juf Maria zeker voor 25 kinderen moeten bellen 
naar de ouders omdat de zwemzak niet werd meegegeven. Men merkt dat dit probleem de laatste tijd erger wordt, 
terwijl er nochtans op verschillende fora wordt gecommuniceerd over de zwemlessen. In het begin van het 
schooljaar wordt immers een kalender meegegeven met de zwembeurten, en de dag voordien wordt er ook steeds 
een bericht op gimme geplaatst. 
 
Er zal een bericht op gimme worden geplaatst met de boodschap dat men merkt dat er veel kinderen niet in orde 
zijn. Er zal in de toekomst niet meer voor worden gebeld wegens de grote werklast hiervan voor juf Maria. De 
kinderen die hun zwemzak zijn vergeten, zullen niet mee kunnen gaan zwemmen. 
 

 
7. Werkgroepen 
 
Week van de soep 
 
Vanuit de leerkrachten werd opgemerkt dat er veel kinderen allergieën hebben, waardoor diende te worden gewerkt 
met speciale bouillonblokjes en speciale olies.  
 
Vanuit de ouderraad werd de opmerking gemaakt dat tussen het groenten snijden en het soep uitdelen veel tijd 
zat, en dat het voor de ouders misschien leuker is om deze tijd op te vullen door met hun kinderen bijvoorbeeld 
spelletjes te spelen (zoals vorig jaar het geval was). De leerkrachten gingen deze vraag meenemen naar de 
soepdagen die nog gingen volgen.  
 
Verkeer: fietsexamen 
 
De datum voor het fietsexamen is nog niet gekend.  
 
De kinderen van het eerste leerjaar hebben een nieuw hesje gekregen met het logo van de school. Ook alle 
leerkrachten kregen een dergelijk hesje, met hun naam op. Er werden een 10-tal extra hesjes zonder naam 
voorzien voor de interims. 
 
De flitsactie duurt tot aan de krokusvakantie. De kinderen kunnen hiermee een gratis ticket voor Planckendael 
verdienen. 
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Wijn: evaluatie wijnproefavond 
 
De wijnavond was zeer gezellig, maar er was relatief weinig volk (30 à 40 personen). Ook via gimme en de 
bonnetjes die achteraf werden meegegeven, kwam weinig respons. De totale opbrengst was uiteindelijk maar 649 
euro, terwijl er toch veel werk in kruipt om dit te organiseren. De vraag die zich dan ook naar toekomst toe stelt is 
of het nog de moeite loont om in de toekomst nog een wijnavond te organiseren, en of er niet op zoek moet worden 
gegaan naar een meer toegankelijk product waarmee je meer ouders kan aanspreken.  
 
ICT 
 
De werkgroep ICT komt op 27 november samen.  
 

 
8. Varia 
 
- Op 21 januari is het de internationale knuffeldag. Er bestaat het idee om op die dag terug iets te doen rond 

de groene knuffelzone voor de schoolpoort. 
 

- De chirofuif van Wijgmaal valt de avond voor de Twijgfuif op 23 februari 2019. Vanuit de ODR wordt de vraag 
gesteld of het niet wenselijk is om de datum te verzetten, omdat heel de jeugd van Wijgmaal ook al naar de 
chirofuif zal gaan. Juf Sarah licht toe dat het doel van de Twijgfuif niet enkel is om de jeugd van Wijgmaal te 
bereiken, maar vooral de ouders. Men gaat dit jaar inzetten op het promoten van de fuif naar de huidige ouders 
toe. Men gaat ook op zoek naar een nieuwe naam voor de Twijgfuif, want de benaming van vorig jaar (Old 
School) gaf mogelijks de indruk dat er enkel werd gemikt op oud-leerlingen.  

 
- De vorige Twijgkrant werd door de ODR volledig gemist, waardoor er geen bijdrage vanuit de ODR kon worden 

geleverd. De vraag wordt gesteld om in de toekomst de deadline tegen wanneer de artikels binnen moeten 
tijdig door te geven en nog even te herhalen. 

 
- Er komen opmerkingen vanuit de ouders over de vele vervangingen van de juffen. Juf Sarah zegt dit te 

begrijpen, maar benadrukt dat het ook niet evident is voor de juffen zelf om steeds met nieuwe collega’s te 
moeten samenwerken. Het is momenteel ook niet makkelijk om vervanging te vinden.  

 
- Hans Coessens is nog steeds bereid om de huidige zandbak-overkapping te komen herstellen. Om het risico 

te vermijden dat het probleem zich in de toekomst opnieuw zou stellen, zouden de palen bij niet-gebruik er 
systematisch moeten worden uitgehaald. Volgens de leerkrachten is dit geen haalbare kaart, en daarom stelt 
men de vraag of er niet kan worden gekeken naar een ander systeem. Juf Sarah kent een school in Boutersem 
waar men werkt met een systeem waarbij het afdekzeil naar boven wordt geschoven en dan dient als 
zonnewering. Ze zal zich hierover verder informeren. 

 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Overlopen verslag schoolraad 
 
Het verslag van schoolraad werd overlopen. 
Het punt ivm de muziek op de speelplaats werd wat dieper besproken. Vraag is of dit altijd nodig is en of alle 
kinderen deze exxtra prikkels even leuk vinden.  Iedereen informeert es thuis bij zijn kinderen. 
 

 
2. Feedback openklasdag 
 
De open klasdag werd zeer positief onthaald door de ouders. Vanuit de ODR is men dan ook tevreden dat het dit 
jaar terug werd georganiseerd. 
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3. VCOV vergadering onderwijsvernieuwing 
 
Details cft VCOV power point presentatie  
 

 
4. Winterdrink 
 
De vraag wordt gesteld wie kan helpen. 
  
Er zal chocomelk, jenever (appel-citroen-chocolade) en frisdrank worden voorzien.  De kinderen krijgen tevens 
cake. Er is momenteel geen overschot van de vorige jaren.  
 
Dit punt zal terug worden opgepikt op de volgende ODR van 4 december. 
 

 
5. ODR Cloud 
 
Dit is nog steeds een work in progress. Pieter zal dit opnemen met Hans.  
 

 
6. Twijgbrief kerstvakantie 
 
Marjan en Pieter zullen de bijdrage voor de Twijgkrant schrijven. Suggesties waarover kan worden geschreven, 
zijn steeds welkom. 
 

 
7. ODR T-shirts 
 
Er zullen 15 T-shirts worden besteld (11 leden, 4 reserve). Het zal een blauw T-shirt worden, met vooraan het logo 
van de ORD, op de rug het logo van de Twijg en op de mouw het logo van de sponsor. De totaalprijs hiervan ligt 
rond de 300 euro. Er werd echter nog geen sponsor gevonden.  
 

 
 

8. Budgetten 
 
In de Krullevaart wordt iedere  ODR-vergadering het budget overlopen en besproken, zodat de juffen steeds weten 
wat er al dan nog niet beschikbaar is. 
 
De ODR is erover eens dat het inderdaad nuttig lijkt om hiervan een vast agendapunt te maken.  
 

 
 

9. Varia 
 
- Brainstorm over nieuwe acties om geld te verzamelen. Zo werd het idee geöpperd om kledij/t-

shirts/truien/jutten zakjes/turnzakken te verkopen met logo van de Twijg (cfr. studentenclubs/sportclubs). To 
be continued… 
 

- Vanuit de werkgroep quiz werd aanvankelijk de vraag gesteld om de datum te veranderen, maar dit blijkt 
uiteindelijk toch niet nodig. De werkgroep is al volop bezig met de voorbereiding van de quiz. 

 
- Kirsten kondigt aan dat dit haar laatste ODR-jaar zal zijn. Bijgevolg is er volgend jaar een nieuwe 

penningmeester nodig. Marjan vraagt aan de leden van de ODR of er eventueel al iemand kandidaat is, en 
dat het in die zin misschien nuttig is om het dit jaar al wat mee op te volgen om zo de kneepjes van het vak te 
leren.  
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Volgende vergadering: 04/12/18 

 
Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


