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“Ouders De Twijg vzw” 
 
Verslag vergadering 25/04/2019 
 
Aanwezig: 

 
Marjan Plasschaert  
Michael Wyffels  
Kirsten Druez  
Pieter Jan Van Steen  
Jeff Callier  
Liesbeth Pauwels  
Joke Rutten  
 
Juf Sarah Clauwers 
Juf Anita 
 
  

Verontschuldigd: 
 

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

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

 
2. Brunch Gastvrij Wijgmaal: 28/04 
Marjan is naar de bijeenkomst geweest om de brunch voor te bereiden (23/4). Er zouden een 6-tal families 
komen, 49 inschrijvingen. Er zal zondag een schoolteam delegatie aanwezig zijn (Sarah, Wim, Wendy, Nicole, 
Juf Sarah). Van de ODR komen Heidi en Marjan. Iedereen brengt iets mee voor de ‘potluck’ zodat een buffet 
wordt opgezet.  

 
3. Verbouwing stand van zaken  
Plannen werden opgemaakt en besproken, vooral met de kleuterjuffen. Plannen zijn hertekend en zijn ongeveer 
goedgekeurd. Er wordt een deel achter de huidige kleuterblok aangebouwd (waar nu de containers staan). Er 
komen 2 nieuwe lokalen op gelijkvloers, een lokaal voor de zorgjuf en een poyvalente zaal op het verdiep. De 
werken starten in de zomer na het bouwverlof, en zouden tegen september 2020 rond moeten zijn. De ingang zal 
aan de Rozengaard komen.  
 
Er wordt gekeken of er subsidies mogelijk zijn om de Kido-tuin te heraanleggen. De speeltuin daar moet 
afgebroken worden wegens te oud. Het sportveld moet dan wel misschien open gesteld worden voor andere 
verenigingen, onderhoud zou eventueel kunnen voorzien worden door Stad Leuven (zoals in Bleydenberg). Er is 
ook een mindere kant aan dit type project, in die zin dat dit ook voor de nodige overlast kan zorgen, afval, enz ... 
De afbrokkelende scheidingsmuur zou vervangen worden door een draad die dan ook de mogelijkheid geeft voor 
de leerkachten om oogje in het zeil te houden. Opstart werken zou na het bouwverlof zijn. 
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4. Bottom-up evaluatie  
Gezien de sterke groei van de laatste 10 jaar bespreekt het lerarenteam intern werkpuntjes die in een evaluatie 
naar boven kwamen. 
 

 
5. Werkgroepen 
 
ICT: Dankzij opbrengst fuif (2000€) is er nu ook een smartboard in het 5de . 

Er is nu een smartboard in beide klassen van  1ste – 2de -5de leerjaren. Een smartboard en toebehoren kost 
1600e. Er zijn nu 14 chromebooks aangekocht. Op gebied van performantie is iedereen tevreden. Er zouden nog 
11 chromebooks moeten worden aangekocht om een volledige klas uit te rusten (25). Aankoop zou ook na 
december kunnen gebeuren om nog steeds te kunnen genieten van de groepsaankoopprijzen. Er zou met het 
budget van het schoolfeest, schoolbestuur nog verder in ICT worden geïnvesteerd dit jaar.  Vraag : waarom heeft 
Compu Square geen aanbieding gedaan. Prijs van licentie wordt wel als prijzig beschouwd, en is maar een 
aantal jaar geldig.  
 
Werkgroep schoolfeest : Alles werd besteld qua drank en spelletjes voor de kinderen. Het valt dit jaar op dat de 
takenlijst ver van ingevuld is, al is er wel nog wat reactie gekomen na de extra oproep. De info-dagen in 
Leuvense scholen trekken veel ouders van het 5-de weg van het schoolfeest, waardoor er minder helpers zijn.  
Voorstel is om te schrappen in het aanbod qua eten. Op die manier zijn er minder helpers nodig. Juf Sarah biedt 
wel aan om eventueel lijst aan schoolpoort te hangen en mensen daar te ronselen.  
Er wordt ook gekeken naar een vegetarisch gerecht, voorstel zou een veggie burger zijn. Volgende schoolfeest-
vergadering volgende week maandag.  
 
MOS: vorige vergadering niet doorgegaan, nieuwe datum vast te leggen 
 
 
Quiz: Winst gelijkaardig aan vorig jaar (2290€), heel positieve reacties, bedankt ook aan de leerkrachten die de 
avond zelf hebben geholpen, er wordt gekeken naar een nieuwe frigo gezien er één van de 2 kapot is. Suggestie 
is om een transpallet aanwezig te hebben aangezien er veel moest worden aangebracht vanuit de Kidogang (bvb 
tafels) 
 
 

 
6. Varia 
-We hoorden over pestgedrag door oudere kinderen op de speelplaats. Er wordt aangedrongen bij de ouders om 
zich bij pestgedrag steeds eerst tot de betrokken leerkracht te wenden.  
-Voor het koffiemoment is het niet altijd duidelijk of iedereen welkom is. Er is echter zeker ruimte voor 
ouders/contactouders die hieraan willen deelnemen om de nieuwe ouders wegwijs te leren in de school. Er gaat 
nog bekeken worden hoe dit volgend jaar concreet gaat ingevuld worden. 
- Het idee om na een schooluitstap de ouders grootouders die gereden hebben te bedanken via een briefje wordt 
heel erg geapprecieerd.  
-ZILL info avond : ivm nieuwe leerplan, komt volgend jaar terug op de agenda. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 
 

1. Quiz 
Vergadering evaluatie werkgroep vindt volgende week plaats. Meer sportvragen? Moeilijk. Opgelet discussie 
vermijden en er voor zorgen dat alle dubio verdwijnt.  
 

 
2. Actie zakkenverkoop tode-bags 
Na analyse blijkt dit moeilijk wegens te kleine winstmarge. De zakken worden elders voor een paar euro 
verkocht...  
 

 
3. Zomerbar 
Nieuwe werkgroep (Jeff, PJ, Iris, Stijn). Eerste vergadering is vlot verlopen, concept blijft hetzelfde, minder 
cocktails worden aangeboden dit jaar. Er wordt gevraagd om op de drankkaarten van het schoolfeest te 
verwijzen naar de Zomerbar (dat de drankkaarten daar ook geldig zijn).  
 

 
4. Varia  
Recrutering wordt cruciaal voor de toekomst door natuurlijke uitstroom. Kleuterouders moeten indien mogelijk 
door ODR-leden benaderd worden om uit te leggen wat we doen en om naar hun interesse te polsen.  
 

 
 
 

Volgende vergadering: 20/05/19 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


