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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

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

 
2. Budget afsluiting en voorstelling 
 
Het budget voor 2020 werd vastgelegd op de algemene vergadering.   
 
De belangrijkste wijzigingen zijn 

- De gevraagde budgetten voor de werkgroepen werden toegekend 
- Het budget van IT werd verlaagd naar 1500 euro.   
- Er werd een extra budget van 1000 euro opzij gezet voor een eventueel nog te bepalen project. 
- Het resterende budget van de Rode Neuzendag wordt toegewezen aan de werkgroep verbondenheid. 
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3. Theater en kinderdisco 
 
Het toneelstuk van Monserez en Beersman was een groot succes.  Er was heel wat volk en er werd nog lang 
nagetafeld.  Ook voor de kinderdisco was er een grote opkomst en de kinderen waren enthousiast over de sfeer 
en de muziek.  
 
De opbrengst viel goed mee (>2000 euro) en zal gespendeerd worden aan IT-materiaal. 
 
Er was wel veel feedback op de manier waarop de ticketverkoop liep.  Dit werd als opdringerig ervaren.  De 
school erkent dit en trekt hier haar lessen uit.  Bij een volgende actie zal de verkoop anders verlopen.  Er werden 
ook geen kaarten aangerekend aan leerlingen die de kaarten verloren waren.   
 
Sommige kinderen hadden problemen met het systeem van de drankkaarten.  Kinderen die minder geld 
bijhadden moesten geen volledige kaart kopen, maar konden een kaart krijgen waar al een aantal vakjes van 
waren afgestreept. 
 

 
4. Doe-beurs 
 
In de vorige vergadering werden een aantal argumenten gegeven waarom de school zich niet had ingeschreven 
voor de Doe-beurs.   
De vraag wordt nu gesteld of er toch naar volgend jaar geen alternatieven mogelijk zijn.  Bv. alvast reserveren en 
nadien annuleren als dit toch zou samenvallen met de ski-reis, of met het vijfde jaar gaan. 
 
De vraag wordt gesteld wat er allemaal wordt gedaan om de leerlingen te informeren over de mogelijkheden qua 
hoger onderwijs.  Dit wordt op verschillende manieren gedaan:  
 

- In de klassen wordt een klasgesprek gehouden over de verschillende mogelijkheden qua scholen en 
richtingen. 

- Ouders kunnen advies kunnen vragen over de schoolkeuze op het oudercontact 
- De klasleerkracht of Sarah kunnen ook gecontacteerd worden op andere momenten voor wie nog vragen 

heeft. 
- Er wordt informatie gegeven over de online inschrijvingen.  Voor mensen die dit zelf niet kunnen, helpt de 

school om deze mensen in te schrijven 

De plaatsen voor scholen zijn intussen allemaal volzet.  De school heeft gekozen hier niet aan deel te nemen om 
dat dit telkens in dezelfde periode valt als de sneeuwklassen.  De beurs zal door de ODR via Gimme 
gecommuniceerd worden voor leerlingen die ’s namiddags willen bezoeken. 
 

 
5. Werkgroepen 
 
Rode neuzen 
Steve heeft het speelhuisje behandeld en geschilderd, waarvoor veel dank vanwege de ODR en school.  
Volgende week maandag wordt het tuinhuis officieel geopend.  Dit zal worden gecommuniceerd naar de ouders.  
 
Voor de kleuters zijn er speelkoffers aangeschaft en een balanceerkoord.  Het kleutermateriaal zal niet in het 
tuinhuisje worden gestockeerd, maar afzonderlijk zodat dit enkel wordt uitgehaald tijdens de kleuterspeeltijden. 
 
Er komt ook opnieuw een rustig hoekje voor kinderen die willen spelen zonder last van ballen of wilde kinderen. 
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Ook volgende acties zullen in het teken staan van welbevinden:  

- Movie@Detwijg: de films zullen in het thema gekozen worden 
- Talentendagen:  Wendy (die de lezing heeft gegeven) zal een workshop geven waarvoor kinderen 

kunnen kiezen.   
- Er is een samenwerking met een paardentherapeute, die mama is op school.  Een klein groepje 

leerlingen gaat af en toe naar de paarden om even tot rust te komen.  Volgend schooljaar wil de school 
dat indien mogelijk uitbreiden naar een grotere groep.   
Er zal gevraagd worden of de paardentherapeute ook een workshop kan geven tijdens de talentendagen. 

 
IT 
De Chromebooks worden zeer intensief gebruikt, zowel tijdens als na de lesuren (buddy-project, huiswerkklas).  
Op dinsdagnamiddag (Dieter’s Digitale Dinsdag) komt meester Dieter lesgeven, afwisselend in een andere klas.  
Zo krijgt elke klas per jaar een drietal keren les van Dieter.  Maar ook daarbuiten wordt meer en meer met de 
computers gewerkt. 
 
Er moeten nog digiboards geïnstalleerd worden in het derde, vierde en zesde.  Met het budget van het 
schoolbestuur, de fuif en de ODR zal wellicht al een digiboard kunnen aangeschaft worden voor het derde (2 
klassen) en het vierde (1 klas). 
 
Er is een pakket rond e-safety dat al heel wat jaren gebruikt wordt, maar stilaan gedateerd geraakt.  Er wordt 
gekeken naar nieuw materiaal rond dat thema. 
 
Contactouders 
Er wordt gevraagd naar ouders die willen meewerken in het laagdrempelig project in samenwerking met Gastvrij 
Wijgmaal.  De school heeft hiervoor rechtstreeks de contactouders gecontacteerd. 
 
Er start een nieuw instapklasje vanaf krokus.  De werkgroep zal meewerken in de zoektocht naar contactouders 
voor dit klasje. 
 
Verkeer 
29 april is het fietsexamen.  Er zijn nog enkele vrijwilligers nodig om dit in goede banen te leiden. 
Er komt ook een project rond dode hoek en er is ook het voetgangersexamen. 
 
 

 
 

6. Varia 
 
Het grootouderfeest werd zeer leuk gevonden.  Bedankt aan het organiserende team! 
 
Sommige kinderen vertellen dat er snoepjes worden uitgedeeld als ze flink zijn.  Vanuit de ODR wordt gevraagd 
of dit afzonderlijke gevallen zijn en of dit binnen het beleid van de school past.  De school vraagt na hoe vaak dit 
voorkomt en koppelt terug. 
 
Leerlingen die vergeten zijn de broodmand uit de klas mee te nemen mogen als compensatie hun boterhammen 
pas opeten na de speeltijd.  De vraag wordt gesteld of dit een correcte straf is en of er geen alternatieven zijn om 
deze leerlingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.  De leerkrachten zullen dat bespreken op de PV. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Schoolraad 
 
Zie verslag van de schoolraad.  Besproken onderwerpen:  
 

- Bouw: de aanbesteding loopt, aannemers kunnen hun offerte indienen 
- Zill en de toepassing ervan op De Twijg 
- Aantal leerlingen 
- Nieuwe scholengemeenschap: SKBL 

 
 

2. Gastvrij Wijgmaal 
 
Gastvrij Wijgmaal doet op 26 april opnieuw een Gastvrije Brunch op school.  Daarnaast is er ook het 
goedgekeurde subsidieproject dat de school samen met Gastvrij Wijgmaal organiseert, waar betrokkenheid van 
ouders voor gevraagd wordt.  De school heeft hiervoor rechtstreeks de contactouders gecontacteerd. 
 
De vraag werd gesteld vanuit Gastvrij Wijgmaal of de ODR mee wil doen als organisator.  Als ODR juichen we 
toe dat iedereen die dat wil daaraan meewerkt, maar we vinden niet dat we dat als ouderraad een trekkende rol 
moeten opnemen. De samenwerking met de contactouders werd al opgezet door de school en deze ouders 
staan dicht bij de ouders van de klas wat hier zeker nuttig is.  
 

 
3. Quiz 
 
Bij het spaghettifeest werd er een verhoging van de drankprijzen doorgevoerd naar 2 euro per consumptie.  We 
stellen voor om die verhoging ook door te voeren voor de quiz.  
 
Er zijn al 42 ploegen ingeschreven, dus er kunnen er nog 8 bij.  Er zal via Facebook nog een berichtje geplaatst 
worden (Pieter) en Gimme (Marjan).  
 
De vragen zijn af en het is weer een mooie quiz geworden (volgens Jeff).  Alles is dus klaar voor de try-out 
zaterdag. 
 
De werklijsten zullen doorgestuurd worden om in te vullen. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar mooie prijzen.  Er zal nog een berichtje op Gimme geplaatst worden, wie nog 
goeie connecties heeft mag deze zeker aanspreken. 
 
 

 
4. Google Drive 
 
Iedereen krijgt een persoonlijke login voor de Google Drive, zodat iedereen aan alle bestanden kan. 
 

 
5. Vaderdagactie 
 
Pieter Jan stelt voor om voor vaderdag een activiteit te doen rond haartooi voor papa’s/dochters.  Een les rond 
haar vlechten, met een hapje en een drankje en een goodie bag mee naar huis.  Pieter Jan werkt dit verder uit. 
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6. Opbrengstactie 
 
Doen we opnieuw een opbrengstactie dit jaar?  
 
Enkele voorstellen:  

- Kaas- en wijnavond 
- Verkopen van bereide maaltijden of kroketten 
- Ontbijtpakketten 

 
 

7. T-shirts en hoodies 
 
Hoodies zouden op 25 euro per stuk komen.  Er wordt verder bekeken of we hiervoor een sponsor kunnen 
vinden.  To be continued. 
 

 
8. Varia 
 
Er komt in de schoolraad een plaats vrij binnen de lokale geleding.  Kandidaten die geen leerkracht zijn en geen 
ouder van kinderen op De Twijg mogen zich aanmelden. 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 9 maart om  20u30  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


