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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

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

 
2. Werkgroepen 
 
Rode neuzendag: 
De Rode neuzendag is heel leuk verlopen.  Het was een mooie samenwerking tussen de school en de ODR en 
ook de kinderen en ouders waren enthousiast.  Dit is zeker voor herhaling vatbaar!   Er rijpen al volop ideeën om 
Rode Neuzendag ook volgend schooljaar (en daarna) nog verder vorm te geven. 
 
De Rode Neuzendag werd ook geëvalueerd op de leerlingenraad: ze vonden het heel leuk en de hotdogs lekker. 
 
De opbrengst was enorm:  2237 euro.  Dit is ruim voldoende voor het tuinhuis.  Ook de lezing en verdere 
activiteiten die nog beproken moeten worden, kunnen hiermee gefinancierd worden. Aangezien dit een 
gezamelijke actie is tussen ODR & schoolteam zouden we besteding van het bedrag en communictatie hierover 
graag samen verder met de werkgroep bespreken.  
Foto’s van de Twijgkrant zullen gestuurd worden naar de Rodeneuzenactie die wekelijks een brief over de 
activiteiten in scholen wil rondsturen. Sarah bezorgt een pdf aan Hannelore die dit door zal sturen naar de 
organisatie.  
 
Lezing : De inschrijvingen lopen vlot, momenteel rond de 30 personen. Hannelore bekijkt organisatie voor de 
avond zelf met de werkgroep qua drank en hulp op de avond zelf.  
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3. Budgetoverzicht 2019 
 
Aan de helpers van de sint wordt gevraagd om zo snel mogelijk de rekeningetjes binnen te brengen. 
 
Marjan vraagt om van de leuke culturele activiteiten telkens enkele foto’s door te sturen naar haar, voor de 
presentatie aan het begin van het schooljaar. 
 
Er is nog budget voor IT.  Er zouden chromebooks worden aangekocht, maar de werkgroep is nog niet 
samengekomen. Er wordt gevraagd om de werkgroep terug mee te nemen in de communicatie & samen de 
beslissingen te nemen.  
 
Als er nog budget over is van het schoolfeest is de leerlingenraad vragende partij voor extra speelblokken.  Deze 
blokken zijn redelijk duur, maar ze zijn duurzaam en er wordt dagelijks mee gespeeld.  Van het schoolfeest is 
2500 euro voorzien voor IT, de rest kan hiervoor gebruikt worden (4741e winst dus 1971€)  
 

 
4. Voorleesweek 
 
De voorleesweek is bezig.  In de kleuterschool zijn deze week al heel wat voorleesouders gepasseerd, volgende 
week is de lagere school aan de beurt. 
 
De auteurs die kwamen voorlezen voor de hogere leerjaren hebben hiervoor geen vergoeding gevraagd, maar 
kwamen dit doen bij wijze van promotie voor hun boek. 
 

 
5. Winterdrink 
 
De vrijdag voor de kerstvakantie is het winterdrink.  Er wordt gratis chocomelk, gluhwein en jenever aangeboden.  
Er wordt nog bekeken of we er een actie voor het goede doel aan koppelen.  
 

 
6. Varia 
 
De opmerking wordt gemaakt dat (vanaf het vijfde) veel online huiswerk gevraagd wordt (quizlet, kweetet, …).  
De leerkrachten herhalen dat dit meestal extra taken zijn die niet verplicht zijn, maar leerlingen vertellen dat soms 
anders thuis.  Er wordt nog aandacht besteed aan ‘leren leren’, zowel online als uit boeken. 
 
Michael kent iemand die software geschreven heeft om de wafelaankoop online te laten verkopen.  Als de school 
hier interesse in heeft zal hij eens informeren of hiervan gebruik kan gemaakt worden. 
 
De ODR-bijdrage van de Twijgkrant werd niet ingestuurd, graag vanuit de school leveringsdatum communiceren.  
 
 

 
 
 
DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Verslag schoolraad 
 
De Twijg is het schooljaar gestart met 417 leerlingen en zal eindigen met 448 leerlingen als alle kleuters gestart 
zijn.  
Er is geen update over de bouw.  Er werd nog geen aannemer aangesteld.  
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Het zorgbeleid van de school werd voorgesteld.  Hierover kan gelezen worden in het verslag van de schoolraad 
dat te vinden is op de website. 
 
Het BOS-project (samensmelting katholieke leuvense scholen) ligt momenteel stil. 
 

 
2. Werkgroepen 
 
Winterdrink 
Drank wordt besteld door Michael (Marjan geeft aantallen door), er is nog veel jenever op voorraad. 
 
T-shirt van de ODR tekort voor Steve, Karolien, Liesbeth.  
Graag ook op de voorkant een logo als we er bijmaken. .  
 
Quiz 
We moeten op tijd starten met het zoeken naar prijzen (oproep via Gimme, Twijgkrant, …)  Iedereen die mensen 
kent die sponsoring kunnen regelen mag dit laten weten. 
 
Trooper 
Het is binnenkort Black Friday / Cyber Monday.   Een mooie gelegenheid om Trooper nog eens onder de 
aandacht te brengen. Marjan stuurt Gimme bericht, PJ bezorgt tekst aan Joke voor Facebook.  
Trooper werkt nu samen met KBC aan “de droom”.  Hiervoor kan een vereniging tot 2000 euro krijgen voor een 
project. 
We hebben een doos vol kortingsbonnen gekregen van Trooper.  Deze zullen worden uitgedeeld aan de 
schoolpoort de week voor van Black Friday. 
 
 

 
3. Varia 
 
 
 
Volgende vergadering: 9 december 

 
Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


