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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Opmerkingen ivm het budget: zie verder in dit verslag. 
 
IT: Bij de wijnavond was vooropgesteld dat de opbrengst zou gebruikt worden voor een smartboard, terwijl er nu 
laptops zijn aangekocht.  Het smartboard staat nog steeds op het programma, maar zal mede met de opbrengst 
van de fuif worden aangekocht. 
 

 
2. Budgetten 
 
Gevraagde budgetten:  

- Verbondenheid: 600 euro (zelfde als vorig jaar) 
- Verkeer: 350 euro 
- Leerlingenraad: 300 euro 
- Kriebelteam: 100 euro 
- Talentklas: 400 euro 
- MOS: ‘iets meer als vorig jaar’ (was: 250 euro) 
- Onthaalklas: 250 euro (zelfde als vorig jaar) 
- Sint: 100 kleuterschool, 75 voor lagere school 
- ICT: 2500 euro  
- Sociaal fonds: 350 euro 
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Het is belangrijk voor het budget dat we weten wanneer bepaalde uitgaven gepland zijn, vermits het schooljaar 
loopt over twee boekjaren. 
 
De budgetten worden besproken en goedgekeurd op de algemene vergadering van februari. 
 

 
 

3. Evaluatie winterdrink 
 
Er was heel veel volk, mede omdat het binnen doorging.  Er zat 401 euro in de collectebussen voor het goede 
doel.  Dit werd reeds gestort voor pleegzorg, en wordt nog verder gecommuniceerd in de volgende Twijgkrant. 
 
De chocomelk, gluhwein en cake hadden veel succes.  Er was wel nog jenever over. 
 
Er waren wel nog een aantal mensen die niet wisten dat het gratis was.  Eventueel kan er volgend jaar ook een 
collectebus op de toog worden gezet. 
 

 
4. Werkgroepen 
 
ICT 
Via een samenaankoop-project met andere scholen werden er 14 ChromeBooks (laptops) gekocht.  De eerste 
reacties van de leerlingen en leerkrachten zijn zeer positief. 
 
Verkeer 
De datum van het fietsexamen is vastgelegd op 8 mei.  Alle helpende handen zijn welkom.  Via de contactouders 
zullen de ouders van het zesde leerjaar gecontacteerd worden. 
 
MOS 
Er is een subsidie mogelijk voor ‘vergroening van de speelplaats’.  Dit is een subsidie van 80% van de kost, 
tussen 500 en 10.000 euro.  De school heeft hier al naar gekeken, maar vroeger waren er voorwaarden aan (oa. 
openstellen van de speelplaats naar derden toe).  Dit wordt afgestemd met de werkgroep (juf Krista) en verder 
uitgezocht. 
 

 
5. Herstelling overkapping zandabak 
 
Sarah ging kijken naar een systeem in een school in Boutersem, waarbij het afdekzeil van de zandbak naar 
boven kan worden gehesen als zonnescherm.  Marjan informeert naar de stand van zaken. 
 

 
6. Koffiemoment 25/01 
 
De thema’s voor het volgende koffiemoment zijn vastgelegd.  Er zal uitleg zijn over de spaghettidag, 
movie@DeTwijg, de (kinder)fuif, …  Ook de inschrijving voor vakantiekampjes en speelpleinwerking zal aan bod 
komen.  
 
We hebben ook een map gekregen van Project Oefenkans Nederlands, waarmee aan de slag kan worden 
gegaan. 
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7. Varia 
 

- Trooper:  eind deze maand wordt de Trooperopbrengst van 372 euro gestort.  Er zal nog een oproep en 
communicatie volgen via FaceBook. 
 

- Pakistan-actie: er was weinig communicatie rond de actie.  Vele mensen hadden niet helemaal door wat 
de bedoeling was en dat het niet verplicht was. 
 

 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 
 

1. Quiz 
 
Voor de try-out van de quiz zijn er nog niet voldoende deelnemers.  Extra deelnemers mogen zich nog 
aanmelden bij Michael. 
 
Er zijn dit jaar geen flyers meer voor de quiz.  Gezien de grote populariteit en het snel uitverkocht zijn, zijn flyers 
niet nodig. 
 
We zoeken ook nog naar een tweede presentator.   
 
Tenslotte zoeken we ook nog prijzen in de vorm van sponsoring.  Er is een lijst rondgestuurd, iedereen die nog 
extra sponsors weet mag dit melden. 
 

 
2. T-shirts 
 
De t-shirts zijn besteld en komen volgende week toe.  De T-shirts worden gesponsord door Dakwerken 
Symaerts. 
 

 
3. ODR-cloud 
 
De cloud is af.  Marjan heeft voor mapjes en structuur gezorgd, en heeft een korte handleiding gemaakt. 
 

 
4. Varia 
 
Acties: Pieter-Jan informeert voor prijzen voor zakken met logo van De Twijg.  
 
Ook over andere opbrengstacties wordt nog steeds nagedacht. 
 

 
 

Volgende vergadering: 20/02/19 (Algemene vergadering) 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


