Verslag vergadering schoolraad van 14 februari 2019

Aanwezigen:

Pedagogische raad

Juf Nicole
Juf Nan

Ouderraad

Pieter Heymans
Marjan Plasschaert
Heidi Lenaerts

Lokale gemeenschap

Hilde Van Wichelen (voorzitter)
Sarah Polfliet (verslag)

Directie

Sarah Clauwers

Schoolbestuur

Herman Verbruggen

Verontschuldigd

Wim Van Olmen
Juf Lut

1. Kennismaking met Herman Verbruggen, voorzitter van het nieuw samengestelde
schoolbestuur
Wederzijdse kennismaking (zie ppt).
- Jos Valckenaers* - lid
- Herman Verbruggen* - voorzitter
- Danielle Wouters* - lid
- Herman Verschuere - lid
- Margriet Vanvolsem - lid
- Maarten Sourbron - financiën
- Kristof Huysmans – secretaris
- Sarah Clauwers – schooldirecteur (adviserend)
Eén van de aandachtspunten is het aantal leerlingen en aanbod naar de gemeenschap
toe. De bouw van het cohousingproject Wijg&co is van start gegaan aan de Baron
Desampslaan. De bouwgronden tegenover bakkerij Elbo zijn verkocht aan de sociale
huisvestingsmaatschappij Dijledal. Wat als zij ook starten met de bouw van een groot
aantal huizen? Kan (en wil) de school de aangroei van nieuwe kinderen in Wijgmaal
volgen?
In 2009 +/- 300 leerlingen nu +/- 450, de maximumcapaciteit is ingevoerd dus dit aantal
zal zo blijven. Interessant om een analyse te maken van de leerlingen en hun
achtergrond.
2. Stand van zaken verbouwingen
Zie slide 5 in de ppt. Bijzonder aandachtspunt: nood aan extra klassen.
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!! In 2019 moet er een aannemer aangeduid worden voor de werken.
Nieuwe optie:
Waar nu de containers staan wil men een uitbreiding van de school bouwen. De
containers zouden deze zomer verplaatst worden, zodat er ruimte is voor de bouw.
Men wil 2 volwaardige klassen en een multifunctionele ruimte bouwen.
De architecten hebben een aantal opties uitgetekend, deze werden voorgelegd aan het
leerkrachtenteam ifv aanbevelingen. Het schoolbestuur zal hier de komende
vergadering verder mee aan de slag gaan.
De ingebruikname is voorzien voor september 2020.
= geen capaciteitsuitbreiding maar vervanging van de tijdelijk vergunde
containerklassen.
Input schoolraad: Aandacht voor de communicatie rond de verbouwingen. Bv het
verplaatsen van de containers goed communiceren. Aandacht ook voor de werfinrichting bij de aannemers, eventueel met input van de ouderraad of iemand van
de ouders.

MOS-topic : Er bestaat een subsidie van 10.000 euro voor speelplaatsverfraaiing /
natuur op school als dit zeer ecologisch kan gebeuren. Deze info werd vanuit de
ouderraad doorgegeven aan het MOS-team. Kan interessant zijn om rekening mee te
houden na/tijdens de verbouwingen als de termijnen van het subsidie-aanbod dit
toelaten. Marjan volgt dit verder op en communiceert naar het MOS-team.
3. Stand van zaken BOS (zie ppt slide 6. Bijzonder aandachtspunt: BOS)
Weinig vooruitgang op dit moment.
Binnen onze cluster staat dit ook wat stil. Van de 20 katholieke Leuvense scholen die
over 3 clusters werden verdeeld, hebben er momenteel 16 scholen wel een
engagementsverklaring getekend. De Twijg heeft dit voorlopig nog niet gedaan om het
nieuwe schoolbestuur de tijd te geven om dit goed te bekijken.
Veel lagere scholen wachten op wat de secundaire scholen in Leuven gaan doen en hier
is nog niet veel beweging te merken.
 Vorig jaar hebben we vanuit de schoolraad aandachtspunten geformuleerd, zinvol
om deze mee te nemen naar de vergadering schoolbestuur. We willen vooral dat
het schoolbestuur aanbrengt binnen het BOS dat er plaats moet zijn voor een
schoolraad ( dat is wettelijk verplicht volgens het participatiedecreet ). We willen
liefst schoolraden op het niveau van elke school.
Naast BOS is De Twijg deel van een scholengemeenschap ‘plus’. Tegen september 2020
zullen er nieuwe scholengemeenschappen zijn. Het zou interessant kunnen zijn om een
gemeenschap te vormen met de scholen die in het BOS-verhaal in dezelfde cluster 2
zitten.
4. VCOV-info-avond over ZILL
Er is vanuit het VCOV een aanbod tot info-avond rond het ZILL om op school te komen
uit leggen wat dit juist inhoudt. Vanaf september zal de inspectie hierop controleren en
zal het ZILL in voegen gaan. Een VCOV-medewerker komt spreken voor ouders en leden
van het schoolteam.
Wat denken we hiervan? Zou dit zinvol zijn om op in te tekenen om het op school te
laten doorgaan?
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Dit lijkt nogal ver van ouders hun bed, redelijk technisch en ervaringen uit het verleden
leren dat zo’n infoavonden niet altijd veel volk op de been brengen.
Idee: korte publicatie in de twijg-krant + toevoeging van korte uitleg aan de infoavond
bij de start van het schooljaar.
Het zal op de ouderraad geagendeerd worden met het bovenstaande voorstel als
mogelijk alternatief.
5. Feedback open klas-dag (cfr agendapunt vorige schoolraad)
De vraag tot feedback is geagendeerd geweest op de ouderraad. Er was vanwege de
ouders veel positieve feedback over de manier waarop dit verlopen is en dus ook op de
herinvoering van de open klas-dag. De ouderraad vraagt om dit terug jaarlijks te
organiseren en het schoolteam gaat daarop in.
6. Voorbije en lopende acties op school
Koffiemomenten: Op de laatste bijeenkomt werd Gastvrij Wijgmaal toegelicht door
Marnix Beyen. Gastvrij Wijgmaal is een vereniging die vluchtelingengezinnen die in
Wijgmaal komen wonen opvangt en ondersteunt. Er was iets minder opkomst dan
vorige keer (5 personen) in september waren er een 15-tal aanwezigen. In de toekomst
zal er communicatie via Whatsapp voorzien worden. Dit werkt beter omdat ouders dit
makkelijk kunnen vertalen in het Arabisch.
Week van de Soep: de school stond op zijn kop maar het was heel leuk.
Wijnproefavond : was gezellig maar in verhouding met de inspanning geen megasucces. De ouderraad bekijkt of ze dit nog verder gaan organiseren.
Winterdrink: Voor de Warmste Week werd er 400 euro opgehaald. Was heel leuk en
gezellig.
Trooper: Dit loopt goed.
ICT-aankoop: Er werden 14 chrome-books aangekocht december 2018. Deze worden
intensief gebruikt.
Zandbak-overkapping: Hiermee is de ouderraad bezig. Er is een offerte binnengekomen
maar dit is niet goedkoop. Het zeil kan dienen als bedekking om toe te leggen of je
schuift het zeil omhoog en dient als zonnewering.
ODR-Cloud: alle info die er vanuit de ouderraad-werking is staat nu op een cloud.
Quiz komt eraan 23/3!
De ouderraad draait goed met de groep van 11 leden. Het is wel zwaarder om telkens
de activiteiten met deze zelfde groep te trekken. Er worden pogingen gedaan om
ouders die geen lid zijn van de ouderraad wel te betrekken bij een vaste werkgroep
zodat dit werk kan verlicht worden.
7. Nieuws uit de school
- Geboorte Lars van juf Selena
- Meester Gy werd opa van Tess en Tibo
- Juf Ingrid is oma geworden van Felix
- Juf Marie is zwanger van een tweede
- Juf Barbara zal vanaf volgende week halftijds terug werken
- Juf Nicole zal vanaf 1 maart 4 uur minder gaan werken
- Juf Nan zal vanaf 1 april terug 18/24ste werken
- Voor afwezigheden is het niet altijd gemakkelijk om vervangingen te vinden.
- Marissa heeft extra uren secretariaat gekregen. Zij is eveneens de opleiding tot
veiligheidscoördinator aan het volgen (ter mogelijkse back-up van meester Guy).
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8. Aantal leerlingen op 1 februari
Er waren op 1 februari 167 kleuters en 271 Lagere school leerlingen. Dit is iets minder
dan vorig schooljaar, maar dit wordt bepaald door de geboortedatum van de
instappers.
Indicator-leerlingen op school ligt rond de 10,5%.
9. Aantal aanmelding broers en zussen/leerkrachten geboortejaar 2017
Er zijn 24 voor-aanmeldingen van broers en zussen waarvan 23 voor de instap-klas.
Verder werden een aantal open plaatsen in andere klassen nog ingevuld.
Er zijn binnenkort in de Leuvense scholen kijk-dagen zodat ouders vanaf 6 maart online
kunnen aanmelden.
10. Pedagogische studiedag
Het was 13/02 pedagogische studiedag in Hasselt bij Creazi. Dit is een sociale
tewerkstellingsplaats waar tewerkstelling aangeboden wordt voor
minderheidsgroepen, ex- delinquenten, artikel 60 tewerkstelling vanuit het OCMW,
vluchtelingen … . Zo was er ook contact met deze doelgroep en hun eigen achtergrond.
Bewustmaking rond achtergronden en hun eigenheid was het doel en werd als leerrijk
en een eyeopener ervaren door de leerkrachten.
Volgende studiedag is in maart met de scholengemeenschap, het thema is nog een
verrassing.
11. Varia
- Los van de klimaat-mars in Leuven, waar 5 en 6 en deelnam, zijn er leerlingen die
naar Brussel gaan? Neen.
12. Belangrijke data: kalender
- Data volgende schoolraad:
!!!! aanpassing van de datum!!!!! 27 mei 2019 ipv 16 mei.
13. To do’s
- Ouderraad:
Marjan zoekt de termijn van subsidies voor een groene speelplaats op en geeft
deze mee door aan het MOS-team.
- Sarah: kijkt de achtergrond van de leerlingen na om een overzicht te hebben van
hoeveel van de huidige leerlingen wel of niet in Wijgmaal wonen.
- Schoolbestuur ( Herman): neemt onze aanbeveling ivm een schoolraad in het
BOS mee naar het overleg rond BOS.
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Hilde Van Wichelen

Sarah Polfliet

Voorzitter

Secretaris
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