Verslag vergadering schoolraad van 10 februari 2020

Aanwezigen:

Pedagogische raad

Juf Nicole
Juf Lut
Juf Nan

Ouderraad

Pieter Heymans
Marjan Plasschaert
Heidi Lenaerts

Lokale gemeenschap

Hilde Van Wichelen (voorzitter)
Sarah Polfliet (verslag)

Directie

Sarah Clauwers

Verontschuldigd

Wim Van Olmen

1. Goedkeuring/aanvullingen vorig verslag
2. Update bouw
De gunningen staan open, aannemers hebben tijd tot 3 maart om hun voorstel in te
dienen. Het schoolbestuur heeft dan 20 dagen om te kiezen. Oplevering 1/09 zal niet
lukken, wordt verschoven.
Het plan ligt vast, er werd nog een noodtrap toegevoegd waar ook een berging onder
zal komen voor de kleuters.
De veiligheid voor de kinderen is prioritair bij het inrichten van de bouwwerf.
3. Activiteiten ouderraad
Rode neuzen is gepasseerd en was een groot succes. Er waren leuke acties door de
juffen in de sportzaal + catering. Dit bracht wel wat op, het tuinhuis is ondertussen
geïnstalleerd met leuke geverfde rekjes. Dit wordt een uitleensysteem, de kinderen van
het 5e en 6e zullen dit uitbaten.
Wat overblijft van het budget moet nog ingevuld worden, dit wordt nog bekeken.
Lezing rond sensitief opvoeden, sensitieve kinderen was ook een succes. Of hier een
vervolg aan komt moet nog beslist worden.
Winterdrink was leuk ifv verbondenheid en laatste dag voor de vakantie.
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21 maart komt de Quiz eraan. Er zijn 40 ploegen ingeschreven, er kunnen er nog
gemakkelijk 10 bij.
Goed dat er ook activiteiten zijn waar het ‘verdienen’ van geld niet op de voorgrond
staat.
Extra info-avond heeft gewerkt voor de ouderraad er zijn een 5-tal extra ouders
aangesloten ook van kleuters. Dit is goed voor de diversiteit van de groep.
4. Trooper
Blijft werken voor de ouderraad. Het begint wel bekender te worden waardoor mensen
voor verschillende verenigingen trooper kunnen inzetten.
Mensen alert houden om via trooper te boeken helpt en werkt.
5. ZILL : stand van zaken op De Twijg?
Het is een proces dat gestart is. Het blijft zoeken, 18 maart is er een studiedag voor de
kleuterjuffen om per thema van het leerplan wat extra info te krijgen.
De lagere school heeft zich dit schooljaar gefocust op WO. Alle lessen worden nu
voorbereid volgens de leerdoelen van ZILL.
Sarah is ook bezig met het aanpassen van de rapporten, dit zal eind juni verder
geïnstalleerd worden.
ZILL vergt een andere kijk en insteek, dus vraagt wel wat voorbereiding.
Het vertrekt vanuit de doelen waar je dan je thema in past. Terwijl er nu vanuit een
gekozen thema aan doelen gewerkt wordt.
Inhoudelijk is er weinig verschil, de doelen zijn wel ruimer genomen. Je vult zelf in hoe
en wanneer je doorheen de schooljaren aan welk doel werkt.
6. Aantal leerlingen op teldag 3/02
156 kleuters: voor de kleuterschool zijn dit minder kinderen dus ook minder uren
volgend schooljaar.
281 lagere school kinderen
(Vorig jaar 167 kleuter, 271 lagere school kinderen)
Bij de instapklas zijn nog plaatsen.
Verder weinig, enkel in het 3e leerjaar zijn nog 8 plaatsen in totaal.
Sarah kreeg wel veel telefoons voor school wissels vooral van kinderen in de 3e
kleuterklas. Onlangs waren er ook een aantal voor het 5e leerjaar. Sarah gaat in gesprek
met de ouders over de reden van wissel en de timing in het schooljaar. Ongeacht de
reden wordt hier wel kort bevraagd wat de mogelijkheden nog zijn op de huidige
school.
7. Aanmeldingen broers en zussen
Er zijn 22 broers en zussen aangemeld, die kunnen binnenkort komen inschrijven.
Nadien gaan de gewone aanmeldingen van start.
Woensdag is het open deur-dag in de Leuvense scholen. Sarah geeft dan rondleidingen.
Inwoners van Leuven met een kindje van het juiste geboortejaar krijgen een infoboekje.
8. Werking SG ism SKBL
Vanaf 1 september zal De Twijg in de nieuwe scholengemeenschap stappen. Sarah komt
nu met deze gemeenschap samen om het schooljaar en de samenwerking voor te
bereiden. Dit is een fijne samenwerking waar al heel wat zaken gerealiseerd worden. Zo
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zal er een tool zijn om te kunnen zien hoeveel dagen iemand al in de
scholengemeenschap heeft gewerkt. Dit is interessant om te weten wanneer iemand
TADD wordt binnen de gemeenschap.
9. Geboorte en zwangerschapsnieuws
Barbara is bevallen van Stella
Rebecca is zwanger, voorziene datum 14 april
De vervangster van juf Marie, Juf Hanne zal Rebecca kunnen vervangen
10. Project ism gastvrij wijgmaal
- Gastvrij brunch
De brunch zal ook dit jaar terug doorgaan ism de school. De vraag is of ook de
ouderraad kan aansluiten. Als er via de contactouders al mogelijkheden zijn lijkt dit wel
de juiste weg om eerste contacten te leggen. Aanwezigheid van de ouderraad is
wenselijk om aanspreekbaar te zijn.
- Project ouderbetrokkenheid
Sarah contacteerde de contactouders om hun functie hierin eens te bekijken. Zij hadden
een aantal ideeën om een “3-tal activiteiten te ondersteunen. De gastvrij brunch zal er
hier één van zijn. Volksspelen en een foto-zoektocht zijn 2 andere ideeën. Het gaat
vooral om het samen doen van activiteiten en hierbij de drempel voor anderstaligen en
nieuwkomers zo laag mogelijk te maken.
Er zijn subsidies vanuit de stad Leuven voorzien.
11. Belangrijke data: kalender
Data schoolraad:
Gewijzigde datum: Donderdag 4 juni

12. Varia
- Zijn er voldoende vrijwilligers voor het fiets-en voetgangersexamen?
Voor de kinderen van het 5e leerjaar kunnen er nog mensen aansluiten op 29 april.
Het voetgangersexamen staat nog niet vast.
- Vervanging van Sarah door iemand van de lokale gemeenschap. Zijn er voorstellen?
Nicole checkt bij de buren.
Marjan checkt bij een vriendin.
13. To do’s

Hilde Van Wichelen

Sarah Polfliet

Voorzitter

Secretaris
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