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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
De deadline voor de Twijgkrant is elke woensdag voor een vakantie.  Voor volgende editie is dat 19 december. 
 
Zwemmen: leerlingen die niet mee kunnen zwemmen mogen niet mee in het zwembad.  Er is beslist dat de 
kinderen op school blijven met een taak.  Ze krijgen een nota in de agenda.  Als het herhaaldelijk gebeurt komt er 
een nota in het rapport. 
 

 
2. Evaluatie: week van de soep 
 
De week van de soep was weer heel tof.  Er was veel medewerking van ouders, vooral voor het eerste deel 
(groenten snijden).  Voor ’s middags (uitscheppen) was er vaak weinig volk.  Volgend jaar te bekijken of we de 
mensen beter kunnen verdelen. 
 
Er was veel over.  Vorig jaar werd dit naar Poverello gebracht, maar dit jaar niet.  De leerkrachten hebben er 
smakelijk van gegeten.  Het idee werd geopperd om de overschot van de soep per liter te verkopen aan de 
ouders ten voordele van een goed doel. 
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3. Budgetoverzicht 
 
Voor volgende werkgroepen is er nog budget over:  
 

- Sint: 1600 euro (kosten moeten nog worden binnengebracht) 
- IT: 2800 euro (zie volgend puntje) 
- Kriebelteam: 100 euro  
- Leerlingenraad + verbondenheid: 1100 euro (aankoop is gebeurd, kosten moeten nog worden 

doorgegeven) 
- MOS: 140 euro 
- Onthaal nieuwe leerlingen: 151 euro 
- Talentklas: 194 euro 
- Verkeer: 60,20 euro 
- Voorleesweek: 200 euro (auteur is geweest, kosten moeten worden doorgegeven) 
- Herstel overkapping: 100 euro 
- Winterdrink: 70 euro (komt nog) 
- Algemene kosten: 190,67 euro 
- Cultuur: na te kijken.  Theatervoorstelling die normaal volgende vrijdag zou plaatsvinden wordt uitgesteld 

naar volgend (kalender)jaar wegens ziekte van de actrice.  Het budget voor deze voorstelling zal worden 
overgedragen naar volgend boekjaar. 

 
4. ICT aankoop 
 
Er zijn nog 16 Surface tablets (gekocht in 2014).  De overige 8 zijn stuk en zullen niet meer hersteld worden 
wegens te oud (> 4 jaar) en dus wegen de kosten niet op tegen de baten.  
 
Vanuit de ICT werkgroep wordt gevraagd om tweedehands ChromeBooks aan te kopen.  Dit zou kunnen via een 
groepsaankoop met de scholengroep. Pieter Jan kijkt voor alternatieven.  Vermits alles in de cloud gebeurt moet 
wel worden gecontroleerd of de wifi dat aankan. 
 
Er zou ook nog een smartboard aangekocht worden voor het vijfde.  Met het geld van de ODR, het schoolbestuur 
en de fuif zou er voldoende budget moeten zijn.  De leerkrachten vinden de laptops echter prioritair omdat die 
voor gebruik door de leerlingen zijn. 
 
 

 
5. Winterdrink 
 
De winterdrink vindt plaats op 21/12.  Er zal cake en drank (chocomelk en jenever en gluhwein) worden 
aangeboden en er zal een standje zijn voor het Pakistan-project. 
 
Er zijn al enkele ODR-leden die komen helpen bij het klaarzetten en uitdelen (Hannelore, Liesbeth, Pieter, Pieter 
Jan), maar extra hulp is welkom. 
 

 
6. “Ontbijt voor iedereen” via VCOV 
 
Het VCOV organiseert een ontbijtactie voor scholen.  Dit wordt gesponsord door Colruyt en er zijn placemats, 
receptenboekjes, … .   Het doel is gezinnen samen te brengen voor een gezond ontbijt. 
 
Zo’n ontbijt is echter een hele operatie, en de laatste keer was de opkomst niet zo hoog.  Vermits het aantal 
beschikbare medewerkers dit jaar zeer beperkt is en de agenda al erg vol wordt beslist om hier niet aan deel te 
nemen. 
 

 
  



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  
 
3 

7. Varia 
 

- Kriebelteam:  de ‘vaste poel’ van mensen die komen controleren op luizen geraakt stilaan uitgedund, dus 
nieuwe hulp zou welkom zijn.  Eventueel kunnen (groot-)ouders aan de schoolpoort worden 
aangesproken of kan eens geïnformeerd worden of stagiairs van de opleiding kinderverzorging kunnen 
inspringen. 
 

- De bankcontact is niet beschikbaar voor het schoolfeest.  Heidi vraagt na bij KBC om toch iets te kunnen 
forceren.  Ook juf Katrin checkt via de man van juf Ingrid. 
 

- Het verslag zal voortaan sneller na de vergadering worden doorgestuurd. 
 

- Ideeën voor een opbrengstactie: 
o Kledij met bedrukking 
o Een open toneelvoorstelling, gratis voor de kinderen maar betalend voor (groot-)ouders, … 
o Kalenders 
o Kaas- en wijnavond 

 
 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 
 

1. Documenten opslaan in de cloud 
 
De ODR-cloud is er.  Pieter Jan heeft login en paswoord.  Iedereen zal een uitnodiging krijgen voor toegang tot 
de share (met zijn/haar eigen account) om documenten te kunnen opladen of downloaden. 
 
Pieter Jan en Marjan zorgen voor de mappenstructuur. 
 
 

 
2. Twijgbrief: inhoud 
 
Mogelijke topics:  

- Dag van de leerkracht (Pieter) 
- Winterdrink (Pieter) 
- Week van de soep (Marjan) 
- Wijnavond (Marjan) 
- Trooper (Marjan) 

Deadline: woensdag 19/12 
 

 
3. Nieuwe acties:  
 
Ter vervanging van de wijn volgend jaar moet er een nieuwe activiteit komen. Enkele ideeën: 

- Kledij met bedrukking 
  PRO: Branding, toffe sweaters, hoodies, … met logo/slogan van De Twijg 
  CONTRA: uitsluiten van ouders die de redelijk dure sweaters niet kunnen betalen.  Zeer visueel. 
 

- Een open toneelvoorstelling, gratis voor de kinderen maar betalend voor (groot-)ouders, … 
  PRO: Extra inkomsten uit – sowieso geplande – schoolvoorstellingen 
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  CONTRA: Niet alle leerlingen worden bereikt, wat tijdens de schooluren wel zo is 
 

- Kalenders 
 

- Kerstkaarten  
 

- Kaas- en wijnavond 

Wordt vervolgd. 
 

 
4. ODR T-shirts: sponsor gezocht 
 
Pieter Jan vraagt na voor sponsoring.  Als iemand anders nog sponsors weet, mag dat ook nog altijd 
doorgegeven worden. 
 

 
5. Brede school? 
 
Gaat brede school / sportsnack nog door?  Blijkbaar is hier enkel over gecommuniceerd per brief binnen Kido, 
maar niet meer via de kanalen van de school. 
 

 
6. Varia 
 
Voorstel van een ouder: Subsidie aan scholen voor natuurprojecten (provincie Vlaams Brabant).  Aan te vragen 
voor 1 juni.  Marjan bekijkt de haalbaarheid en koppelt terug in de volgende ODR-vergadering.  Dit kan dan 
verder worden bekeken door het MOS-team. 
 

 
 

Volgende vergadering: 23/01/19 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


