Verslag vergadering schoolraad van 17 oktober 2019

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)
Wim Van Olmen

Directie

Sarah Clauwers

Verontschuldigd

1. Start schooljaar:
Gestart met 417 leerlingen en eindigen eind juni met 448 leerlingen.
2. Update bouw
De aannemers kunnen hun voorstellen binnenbrengen. In de herfstvakantie is er een
update met de architect. Zodra er nieuws is zal dit gecommuniceerd worden.
3. Zorg in De Twijg
Hierover wordt er regelmatig gebrainstormd. Er is een duidelijke, gedeelde visie die
uitgedragen wordt. Zorgvisie: zie website
Hoe wordt er zorg geboden?
Elk jaar zijn er lestijden voor de vaste klasleerkrachten. De uren die dan over zijn
gaan naar de zorgleerkrachten. De Twijg kiest ervoor om deze uren rechtstreeks
naar de klassen te laten gaan. Bovendien werd er in de lagere school gekozen om
het grootste deel hiervan naar de 1e graad te laten gaan
Compenserende maatregelen worden toegepast om bepaalde leerstoornissen op te
vangen. Er worden zoveel mogelijk maatregelen aan iedereen aangeboden bv
hoofdtelefoons in de klassen, begrijpend lezen mag thuis al eens gelezen worden… .
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Individuele zaken (bv van de logopedist) plakken op de bank of liggen bij de hand.
Wanneer er problemen zijn met de basisleerstof wordt er zo snel en zo veel als
mogelijk met de ouders gecommuniceerd. CLB is de volgende stap wanneer er
vanuit de school al veel geprobeerd is.
Onverwachte ziektes van leerkrachten zorgen ervoor dat de zorg dan naar de klas
van die leerkracht gaan.
Bestaan er ook extra-compenserende maatregelen voor kinderen die een attest
hebben? Momenteel niet omdat niet iedereen een attest heeft en er zoveel mogelijk
voor iedereen aanbod wordt gedaan.
Stel dat het nodig zou zijn, dan wordt hier wel rekening mee gehouden.
Algemeen hoor je wel eens ‘ de zorg in De Twijg zou nog beter kunnen’. Hoe staat de
school hier tegenover? Begin september werden er gezamenlijke afspraken gemaakt
zodat de visie gedeeld is en er aan 1 visie gewerkt wordt.
Vanuit de ouderraad is er de indruk dat het een reputatie is die De Twijg nog
meedraagt, maar niet dat er nu iets acuut op de voorgrond staat. Het gaat vaak ook
over individuele verhalen, dat is moeilijk te beoordelen.
Wanneer er kinderen vanuit De Twijg naar een andere school gaan wordt er hier
meestal wel over gecommuniceerd door de ouders.
Vaak gaat het om leerlingen die naar kleinere klassen gaan.
Er komen elk jaar ook leerlingen van andere scholen naar De Twijg.
Vanuit bijscholingen hebben de leerkrachten zeker het gevoel dat ze mee zijn met
de evoluties van zorg in de school.
Ook in de kleuterschool worden er zorguren ingezet. Hier werd ervoor gekozen dat
één juf zich specialiseert in rekenbegrippen een andere in taal.
Individueel traject:
Momenteel is er een aanvraag voor een individueel traject. Sarah heeft
ondersteuning gevraagd om te bekijken hoe ze hier als school de beste zorg in
kunnen bieden.
4. Geboortenieuws en zwangerschapnieuws :)
Juf Marie: haar zoontje Mil werd geboren
Juf Hilde werd opnieuw Moeke van een kleindochter
Juf Barbara is terug zwanger
5. Turn t-shirten
Ontworpen door de leerlingenraad en door Juf Orianne opgevolgd. Er zijn er
momenteel 140 verkocht en er werd rekening gehouden met de fair-trade.
Omwille van prijs, levering en kwaliteit werd er voor deze leverancier gekozen en
kon er geen gele t-shirt gekocht worden. Hier komt wel feedback op omdat er nu
dus wel verschil is in t-shirts. Roulatie 2e hands t-shirts blijft bestaan.
6. Nascholingsplan
Marissa en Sarah hebben 2 bijscholingen rond wetgeving in het onderwijs.
Bijscholing Ganspoel ifv een leerling die slechtziend is.
Vrije Basisschool “De Twijg”
Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal

Schoolraad 2019 - 2020
pagina 2 / 6

Zorgcoördinatoren volgen een bijscholing over de klas van nu: veranderingen in de
maatschappij.
Bijscholing rond de invloed van meer bewegen op het brein.
Schoolteam werkte al met ZILL (de nieuwe leerplannen).
Kleuterteam gaat naar bijscholing in Mechelen.
7. Eerste communie
De klasleerkrachten zijn zoals elk jaar enthousiast. Juf Stien zal met de leerlingen die
hun communie doen de liedjes en concrete viering inoefenen. Zo kan de klasjuf bij
de klas blijven. De versiering van de zaal en het maken van het boekje zal door de
mensen van de parochie gebeuren. De liedjes en generale repetitie worden wel nog
regelmatig samen in de klas overlopen.
Er zijn een aantal ouders die een alternatieve viering willen voorzien. Aangezien De
Twijg een katholieke school is, ligt de organisatie en communicatie hiervoor volledig
bij de ouders.
8. Activiteiten in de school
Rode neuzen-dag 25 oktober na school
 6-tal activiteiten voor de kinderen
 Taart en koffie, hot dogs, rode snoepjes –verkoop
 De opbrengst mag gaan naar een project dat je zelf indient. De school kiest voor
een wit tuinhuis zodat er op getekend kan worden. Hierin komt het speelgoed
dat de kinderen kunnen ontlenen (speel-o-theek). De leerlingen van het 6e zullen
dit beheren. De Kraal heeft dit uitleensysteem al, hierop werd dit idee
gebaseerd.
 Week in november:
Info-avond met spreekster Wendy Janssens (schrijfster van boeken voor
kinderen rond sensitiviteit en gevoelens)
 Movie @ de Twijg: inside –out
November: Wafel – truffel verkoop
26 november: voorstelling levende muziek kleuters + 1e en 2e leerjaar
Winterdrink einde december
November: Voorleesweek
25 januari spaghetti-feest

9. BOS? Scholengroep?
BOS ligt voor de lagere scholen wat stil.
De scholengemeenschappen zijn wel actief. Voor 2020 moet er opnieuw getekend
worden. Scholengemeenschap plus loopt eigenlijk niet goed. Voor De Twijg zou de
meerwaarde moeten zijn dat de secundaire processen zoals klussen,
aankoopmateriaal, … gemeenschappelijk gefinancierd worden. In praktijk krijgt De
Twijg weinig return voor de punten die zij afgeeft aan de gemeenschap. Het
schoolbestuur heeft gesprekken gehad met andere scholen en directies. Ook Sarah
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had gesprekken met directies. Er werd gekozen om uit de scholengemeenschap de
stappen en aansluiting te zoeken in het Leuvense (SKBL de naam gaat wijzigen).
10. Leerlingen uit Wijgmaal?
292 leerlingen uit Wijgmaal
42 Wilsele
45 Herent
16 Haacht
…
70% voorrang van mensen die in een straal rond de school wonen.
30% voorrang voor ouders die de Twijg als eerste keuze hebben.
Er zijn momenteel geen mensen die kortbij wonen en niet in de Twijg terecht
kunnen.
11. Ouderraad nieuwe leden
Er zijn momenteel 6 nieuwe leden. Marjan deed begin oktober een infoavond om
weer te geven wat de ouderraad doet en wat er van de leden verwacht wordt. Nu
zijn er 16 leden en is er ook terug meer mengeling van ouders uit de lagere school en
kleuterschool.
Er was al een toffe trigger bij de infoavond van de school aan de hand van een quiz
met stellingen over de ouderraad.
12. Zebrapad
Het tweede zebrapad dat aangevraagd werd komt er niet. Er is een hele respons
gekomen met de beargumentering.
De politie komt onverwachts nog eens langs om de situatie te bekijken en
overtreders aan te spreken.
13. Belangrijke data: kalender
Data schoolraad volgend schooljaar:
Maandag 10 februari 2020
Donderdag 28 mei 2020

14. Varia
- Anderstalige ouders: koffiemomenten: vanuit Gastvrij Wijgmaal zal er iemand deze
momenten aanwezig zijn. Indien De Twijg een groter project wil organiseren is er
interesse om samen te werken.
Er was de vraag vanuit de school naar gastvrij Wijgmaal om een leerling te
vervoeren naar een revalidatiecentrum. Er is ook de vraag naar 2 buddy’s, Gastvrij
Wijgmaal zal deze vraag mee doorsturen naar hun mailinglist.
-

De huiswerkklas loopt goed er zijn vaak veel kinderen.
Kan er nog eens een tweedehandsbeurs georganiseerd worden? Eventueel
informeren bij Wijgmaal Pick-nik om dit te combineren met hun beurs.
Nicole wordt terug oma, proficiat!
Wim is verhuist naar het Wijveld.
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-

-

De leraarskamer is nu boven op de zolder. De leraarskamer van vroeger is nu het
zorglokaal geworden. Hier is afgelopen zomervakantie heel hard aan gewerkt. Het
resultaat mag er zijn!
Sarah P. stopt na dit jaar met de schoolraad.

15. To do’s

Hilde Van Wichelen

Sarah Polfliet

Voorzitter

Secretaris
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