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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Het verslag werd ook via Gimme verspreid naar alle ouders.  Het verslag wordt pas officieel goedgekeurd op de 
volgende vergadering, en dan wordt het ook op de website geplaatst. 
 

 
2. Rode neuzendag 
 
Na schooltijd zullen er allerlei activiteiten voorzien worden die de kinderen kunnen doen samen met hun ouders.  
Het principe zal gelijkaardig zijn aan de speelkaarten op het schoolfeest, maar met vrije bijdrage om voor 
iedereen toegankelijk te zijn. 
 
Zotte fotokot, complimentjesdoos, zorgen wegstoppen, afreageren op bokskussens, crea, gratis knuffels, 
complimentenman. 
 
Het filmpje en de (in te kleuren) affiches zijn reeds verspreid. 
 
De ODR zorgt voor de catering.  Er zal een oproep gedaan worden aan ouders die iets willen bakken, en dat zal 
worden verkocht tegen democratische prijzen.  Er zullen ook rode-neuzen-drankjes worden voorzien en rosé 
cava of kir.  Er zullen ook zakjes met rode snoepjes verkocht worden. 
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In het kader van Halloween zou er ook pompoensoep voorzien kunnen worden. 
 
Heidi vraagt of er nog een bankcontact voorzien kan worden. 
 
Met de opbrengst zou een tuinhuis voorzien worden met een spel-o-theek waar kinderen speelgoed kunnen 
ontlenen. 
 
Het thema van de rode neuzendag zal ook verder in het schooljaar worden doorgetrokken.  De filmavond zou in 
het teken van emoties komen te staan en er komt ook nog een lezing voor de ouders (Wendy Janssens) 
 

 
3. Koffiemomenten (nieuwe aanpak) 
 
Het vorige koffiemoment was niet echt een groot succes.  De ouders werden bevraagd en blijkbaar ligt het 
probleem dat dit overdag plaatsvindt.  De school zou daarom momenten tijdens het weekend willen organiseren 
in samenwerking met Gastvrij Wijgmaal.   
 
Deze momenten zouden worden opengetrokken worden naar alle nieuwkomers, ook mensen die geen kinderen 
in De Twijg hebben.  Sarah en enkele mensen uit het team hebben zich al geëngageerd en ook al enkele ouders.  
Wie wil is welkom om aan te sluiten.  Meer info volgt. 
 

 
4. Contactouders 
 
GDPR-gewijs mogen de gegevens niet worden gedeeld met de contactouders.  De ouders van de jongste 
kleuters hebben bij inschrijving reeds aangegeven of hun gegevens verspreid mogen worden, voor de andere 
leerlingen niet.  Er zullen briefjes worden meegegeven. 
 
Voor alle klassen zijn er contactouders, behalve voor het tweede leerjaar.  Er zijn binnen de ODR al enkele 
ouders van het tweede leerjaar (Joke, Heleen) die zich alvast engageren. 
 

 
5. Financiën 
 
De budgetten worden overlopen.  Het budget voor verbondenheid is al opgebruikt voor dit jaar, wat jammer is in 
het kader van de Rode Neuzen dag.  Voor andere werkgroepen zijn nog budgetten beschikbaar (talent, MOS, 
onthaal, verkeer, ICT) 
De sheet met de beschikbare budgetten wordt gedeeld op Google Drive. 
 

 
6. Bouw 
 
Er wordt momenteel gewacht op de vergunning van de aannemers.  Het speeltuig van de Kido club wordt 
afgebroken zodat die zone gebruikt kan worden als (tijdelijke) fietsenstalling. 
 
Zodra de plannen definitief zijn zullen die worden uitgehangen zodat alle ouders ze kunnen zien. 
 

 
7. Voorleesweek 
 
Zal er beroep gedaan worden op ouders voor de voorleesweek?  Vorig jaar werd dit door de leerkrachten 
geregeld.  Misschien kunnen we een workshop van Wendy Janssens combineren in het kader van de 
voorleesweek? 
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8. Varia 
 
De uitstap naar Ecowerf (5e leerjaar) was een groot succes.  De leerlingen waren enthousiast. 
 
Er wordt gevraagd of de meters/peters ’s middags een keertje met hun petekind mogen eten.  Dit wordt 
opgenomen binnen de werkgroep. 
 
Er is een opmerking gekomen dat de Gimme-berichten te laat (kort op de activiteiten) worden verstuurd.  De 
school is hiervan op de hoogte en zal er extra op letten. 
 
De leerkrachten hebben vorige vrijdag pedagogische studiedag gehad.  In de voormiddag werd er gewerkt rond 
de nieuwe leerplannen (ZILL).  In de namiddag was er een teambuild-kookactiviteit waarbij verschillende teams 
tapas maakten voor de groep.  
 
De taart en soezen voor de dag van de leerkracht werden geapprecieerd door het team. 
 
 

 
 
 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Feedback info-avond nieuwe leden 
 
Marjan heeft uitleg gegeven aan iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de ouderraad.  Aangezien er 
deze vergadering 6 nieuwe leden aanwezig zijn kunnen we concluderen dat de uitleg een succes was. 
 

 
2. Werkgroepen lijst: stand van zaken en actiepunten 
 
De werkgroepen zijn al goed gevuld, maar er kan altijd volk bij.  De lijst is nog eens rondgegaan voor de nieuwe 
leden. 
 
 

 
3. Evaluatie zomerbar (19/06) 
 
De zomerbar was een succes.  De promo-actie aan school heeft zijn vruchten afgeworpen.  Aan de cocktailbar 
zal volgend jaar een vaste ‘cocktail-crew’ worden gezet, zodat er geen discussie is over de samenstelling en 
kwaliteit van de cocktails. 
 
Het betaalsysteem met papiertjes was niet handig.  Er zal volgend jaar met bonnetjes worden gewerkt. 
 
De zomerbar heeft 935 euro opgebracht.  Bovendien is er nog een grote stock aan drank over die kan worden 
gerecupereerd voor volgend jaar. 
 
Omdat volgende editie een jubileum-editie is (5 jaar) zal er iets speciaal gedaan worden. 
 

 
4. Evaluatie teamavond Maritime 
 
De teamavond was heel gezellig. 
 

 
5. Trooper 
 
Er is een trooperdoos met voor 7000 euro aan kortingsbonnen.  Deze kunnen tijdens de rode-neuzen actie 
worden uitgedeeld. 
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In september is er 209 euro binnengekomen via Trooper. Leuk is dat de top-bijdragers deze maand mensen zijn 
van buiten de ODR. 
 
 

 
6. Schoolraad 
 
Wie heeft er agendapunten voor de schoolraad?  
 
De lokale gemeenschap heeft gevraagd om het zorgbeleid van de school uiteen te zetten.   
 
De communie (en eventuele alternatieve communie) zal ook besproken worden. 
 
Wordt er onderzocht waarom bepaald leerlingen de school verlaten? 
 

 
7. Varia 
 
Iedereen welkom om na de ouderraad in ’t Werrek iets te komen drinken (niet verplicht) 
 
De vergadering was deze keer mooi op tijd gedaan. 
 
 
 
 
Volgende vergadering: 8 oktober 

 
Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


