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

“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 20/02/2019 
 
Aanwezig: 

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

Verontschuldigd: 
 

Johan Ottenburgh  
Heidi Lenaerts  
 
Juf Sarah Clauwers 
Juf Katrin 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Het verslag werd zeer laat doorgestuurd, waarvoor excuses van de secretaris. 
 

 
2. Begroting: budgetten 2019 
 
De ouderraad heeft geen uitleg gekregen bij de gevraagde budgetten voor de verschillende werkgroepen.  Dit 
maakt het bij het opstellen van de begroting moeilijk om te beslissen hoe de beschikbare budgetten moeten 
worden verdeeld.  Er wordt aan de werkgroepen gevraagd om volgend jaar meer informatie te bezorgen waaraan 
de budgetten besteed werden en waarom er eventueel voor het komende jaar meer budget gevraagd wordt. 
In het kader van communicatie naar de ouders toe vraagt de ODR ook om bij bestedingen enkele foto’s door te 
sturen van wat er gekocht werd zodat wij dat in onze communicatie kunnen verwerken.  
 
Voor IT was er een probleem met de datum zodat de factuur niet meer op boekjaar 2018 kon.  Dit budget is 
uitzonderlijk doorgeschoven naar het volgende boekjaar, maar er wordt aan alle werkgroepen gevraagd om op 
tijd in gang te schieten zodat de voorziene budgetten binnen het juiste boekjaar ingeschreven kunnen worden. 

 
 

3. Verslag schoolraad 
 
Volgende punten kwamen aan bod op de schoolraad:  

- Kennismaking met het nieuwe bestuur 
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- Visie op de toekomst van de school 
 

- Stand van zaken verbouwingen:  
o Om gebruik te kunnen maken van de subsidies moet er nog in 2019 een aannemer aangeduid 

worden 
o Huidig plan: verplaatsing van de containerklassen en bouwen van een nieuwbouw met 2 

bouwlagen op de huidige locatie van de containerklassen.  Geen capaciteitsverhoging dus, maar 
wel vervanging van de (slechts tijdelijk vergunde) containerklassen 

o Planning: start in de zomervakantie, ingebruikname september 2020. 
o De ODR heeft op de schoolraad gevraagd om betrokken te worden bij de communicatie en 

afspraken rond werfinrichting om de veiligheid van de kinderen maximaal te garanderen. 
 

- Stand van zaken BOS:  momenteel weinig evolutie.  In september 2020 moeten nieuwe 
scholengemeenschappen gevormd worden, en dan zal de samenstelling van de scholengemeenschap 
wellicht overeenkomen met de samenstelling van de cluster voor BOS. 
 

- Nieuws uit de school & leerlingenaantallen: zie verslag schoolraad 

 
 

4. Werkgroepen 
 
Verkeer 
 
Er is een eerste algemene oproep geweest voor vrijwilligers voor het fietsexamen.  Er zijn nog niet heel veel 
reacties.  Vanuit de ODR kwam de opmerking dat er toch terug werd gekozen voor een algemene oproep ipv een 
oproep gericht aan de ouders van de betrokken klassen.  Er zal nog een concrete oproep gelanceerd worden 
voor die ouders. 
 
Schoolfeest 
 
De werkgroep schoolfeest komt op 11/03 samen.  Voorlopig zitten er slechts 3 mensen van de ODR in de 
werkgroep.  Er is een oproep gebeurd naar iedereen die via de hulpcheques heeft aangegeven te willen helpen, 
en hiervan is één persoon bij de werkgroep gekomen. 
 
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.  Voor deze subsidie is er geen voorwaarde om de speelplaats open te stellen.  De 
details worden bestudeerd door de werkgroep MOS, maar hier kruipt heel veel werk in.  Er wordt voorgesteld om 
hiervoor een aparte werkgroep te starten en hiervoor een oproep te lanceren naar andere ouders. 
 

 
5. Herstelling overkapping zandabak 
 
Het systeem voor het schaduwdoek boven de zandbak is stuk.  Bovendien is ook het afdekzeil aan het scheuren. 
 
Er is een offerte voor een systeem met een doek dat als afdekdoek dient en omhoog kan worden getakeld als 
schaduwdoek.  Dit is echter heel erg duur (5800 euro).  Dit past niet in de begroting van de ouderraad.  
 
De ouderraad vindt het ook jammer om een systeem dat nog niet zo heel lang geleden geplaatst is al meteen 
volledig te vervangen omdat het al stuk is. 
 
De bedenking wordt ook gemaakt dat een dergelijke grote investering moeilijk te verantwoorden is omdat deze 
enkel de kleuters ten goede komt en enkel gebruikt kan worden bij mooi weer. 
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Opmerking bij goedkeuring verslag: de zandbak wordt niet enkel door de kleuters gebruikt, maar ook door de 
leerlingen tot en met het vierde leerjaar 
 
Kan de herstelling van de zandbak gebeuren door Wonen en Werken?  Te bekijken door Sarah. 
 
 
Is het een optie om – zeker in het kader van de nakende verbouwingen – de zandbak te verplaatsen naar een 
schaduwrijkere plaats? 
 
Misschien kan dit mee opgenomen worden in het subsidiedossier voor speelplaatsverfraaiing, bijvoorbeeld door 
natuurlijke schaduw te creëren. 
 

 
6. Varia 
 
Spaghettifeest: 

- Aan de ouders die tijdens het spaghettifeest kwamen helpen in de keuken heeft blijkbaar niemand drank 
aangeboden terwijl aan de helpende leerkrachten wel drank werd aangeboden. 

- De porties waren opnieuw heel erg groot.  Er wordt voorgesteld om eventueel kleinere porties te voorzien 
met een mogelijkheid voor een refill. 

WOL (werkgroep ouders LOP Leuven) organiseert een ouderavond over huiswerk en huiswerkbegeleiding.  
Marjan stuurt dat via Gimme door naar de ouders. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 
 

1. Quiz 
 
De try-out is geweest.  Het is een leuke quiz met gevarieerde vragen. 
 
De presentatie gebeurt door Stef Willems en Paul Enzlin.   Paul doet dit voor de laatste keer dus voor volgend 
jaar moeten we opnieuw iemand zoeken. 
 
Er zijn nog enkele vrije plaatsen, maar als deze niet opgevuld geraken is er iets meer ruimte in de zaal. 
 
De werklijsten zullen worden rondgestuurd.  Prijzen zijn ook nog steeds welkom. 
 

 
2. Zill ouderavond 
 
Vanuit het VCOV is er een aanbod om een ouderavond rond ZILL (nieuwe leerplannen) te houden op de school. 
 
Bij vorige ouderavonden rond pesten, gaming of luizen was de opkomst heel laag.  We gaan de avond laten 
doorgaan, maar aan de ouders vragen om op voorhand in te schrijven.  Als er te weinig inschrijvingen zijn wordt 
de lezing geannuleerd. 
 
Er zal aan de school gevraagd worden dat iemand komt toelichten hoe ZILL praktisch vertaald zal worden in de 
school. 
 

 
3. Nieuwe actie: stand van zaken 
 
Er wordt gekeken voor bedrukte zakken.  Qua timing zouden we deze tegen juni willen laten bestellen en levering 
in september. 
 
De wijn zou eventueel vervangen kunnen worden door een kaas- en wijnavond.  Dit wordt later verder 
besproken. 
 
 

 
4. Koffie / ontbijt eerste schooldag 
 
We zouden ontbijt en koffiekoeken kunnen voorzien op de eerste schooldag.  Dit is een kans om wat promo te 
maken voor de ouderraad en Trooper. 
 

 
5. Varia 
 

- De nieuwe ODR T-shirts zijn er! 

 
 

 
 

Volgende vergadering: 21/03/19 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


