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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Er zat een foutje bij de aanwezigen, dit wordt aangepast. 
 
Er werd nog toegevoegd dat de rest van het rode neuzen budget momenteel nog niet besteed zal worden, omdat 
er tijdens de komende activiteiten reeds voldoende aandacht naar dit thema gaat.   
 

 
2. Actie ouderbetrokkenheid 29/3 met gastvrij Wijgmaal en contactouders 
 
In het kader van het subsidieproject zijn er drie zondagen gepland met nieuwe ouders in Wijgmaal.  Dit zijn zowel 
mensen die naar Wijgmaal verhuisd zijn als anderstalige nieuwkomers.   
 
De eerste dag is op 29 maart wanneer een spelletjesmiddag gepland staat.  Daarbij zal onder andere het 
tuinhuisje getoond worden met wat er in zit, en zal ook wat uitleg gegeven worden.  Er komt ook een bericht op 
Gimme dat iedereen welkom is, ook wie niet nieuw of anderstalig is.  Via Gastvrij Wijgmaal wordt dit ook bekend 
gemaakt bij nieuwkomers van buiten de school. 
 
Vanuit Gastvrij Wijgmaal zijn er een aantal mensen die komen helpen.  Om de interactie te vergroten werd ook 
aan de contactouders gevraagd of zij aanwezig willen zijn met hun kinderen. 
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Brunch: de brunch werd verplaatst naar 19 april omdat de geplande datum in de ramadan viel. 
 
De ouders zullen zelf tussen enkele opties mogen kiezen als uitstap op de derde zondag (in juli). 
 
 

 
3. Werkgroepen 
 
Verbondenheid / Rode neuzen 
De volgende activiteit is een lezing voor de leerlingen.  Dit zal een actieve lezing zijn met iets Yoga-achtig 
 
Verkeer 
Het fietsexamen vindt plaats op 29 april en het voetgangersexamen op 6 mei.  Er zijn genoeg helpers gevonden.  
De ‘oefenronde’ voor de vijfdejaars gaat niet door omdat de tijd tussen deze oefenronde en het eigenlijke examen 
te lang is.  Dit wordt verplaatst naar het begin van het zesde jaar. 
 
Schoolfeest 
De vergaderingen voor het schoolfeest worden stilaan opgestart. 
 
 

 
4. Varia 
 
Corona 
De school krijgt regelmatig updates van het ministerie en zal deze verder communiceren naar de ouders.  
Momenteel zijn er geen gekende Corona-gevallen binnen De Twijg. 
 
Stormschade 
De panelen aan de zijkant van de sporthal zijn weggewaaid met de storm.  Dit wordt hersteld door de 
verzekering, maar de blauwe panelen worden niet meer gemaakt.  Het zullen dus grijze worden. 
 
Vervangingen 
Juf Rebecca gaat binnenkort op bevallingsverlof.  Zij wordt vervangen door juf Hannah die nu de vervanging doet 
van juf Hilde.  Verder zijn er heel wat stagiairs en vervangers voor afwezigen. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Quiz 
 
Prijzen: het is elk jaar heel wat moeite om prijzen te vinden.  Is het nodig om elk jaar zoveel prijzen te hebben?  
Moet de laatste ploeg ook nog prijzen krijgen, of volstaat het prijzen voor de eerste … ploegen te voorzien?   
Wat doen we met de hoofdprijzen?  Nu gaan de eerste 2 of 3 ploegen met alle hoofdprijzen lopen.  Moeten we 
speciale bonnetjes voorzien voor de hoofdprijzen zodat elke ploeg slechts één hoofdprijs kan meenemen? 
 
Vrijdag 20/03 na school worden de kaas en salami gesneden 
 
Op zaterdag 21/03 wordt iedereen verwacht om 10u voor het klaarzetten van de zaal.  Dit duurt tot +/- 13u.  Om 
17u spreken we opnieuw af om samen frietjes te eten en de laatste voorbereidingen.  Einde van de quiz is 
voorzien rond 24u, gevolgd door de prijsuitreiking.  Nadien gaan we  
 
Op zondag 22/03 wordt iedereen verwacht om 10u voor de opruim en opkuis. 
 
De werkplanning wordt overlopen en aangevuld.  We zoeken nog een 7-tal mensen.  Marjan stuurt een Gimme-
bericht. 
 

 
2. Google Drive toegang 
 
Pieter Jan bekijkt om iedereen individuele toegang te geven tot de Google Drive. 
 

 
3. Brunch Gastvrij Wijgmaal 26/4 
 
Op 29 maart is er de spelletjesnamiddag en op 26/4 de brunch van Gastvrij Wijgmaal.  Wie gaat hier naartoe? 
 
 

 
4. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 21 april om  20u30  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


