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DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

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

 

2. Budget begroting 2020 
 
Wegens Corona zijn heel wat inkomsten weggevallen dit schooljaar (quiz, zomerbar, schoolfeest).  De enige 
inkomstenbron die blijft is Trooper.  De zomerbar zou kunnen opschuiven naar 25 september als “Indian Summer 
bar”. 
 
Er zal bezuinigd moeten worden op bepaalde uitgaven.  Op het ICT-budget kan bespaard worden aangezien de 
nieuwe smart screens betaald zijn met geld van het schoolbestuur en de opbrengst van de film, kinderfuif en 
theatervoorstelling.  Op cultuur kan eventueel ook bespaard worden, dit zal bekeken worden door de school. 
 
Er is sprake van een Corona-vergoeding voor het onderwijs, waarmee gemaakte investeringen kunnen worden 
vergoed.  Dit budget zou er voor kunnen zorgen dat een aantal geplande uitgaven (smartboards) toch kunnen 
doorgaan. 
 
De school bekijkt ook andere inkomstenbronnen, zoals een kalender.  
 
Dit wordt verder opgenomen begin volgend schooljaar. 
 
De Zomer van Leuven werd omgevormd naar kleinere evenementen.  In Wijgmaal zou dat gaan om drie 
weekends met optredens van artiesten uit de buurt (Ronny Mosuse, Wim, Noémie Schellens, A3aan).  Ze vragen 
hier hulp van lokale verenigingen om shiften te vullen, in ruil voor een deel van de opbrengst. 
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3. Kalender schooljaar 2020-2021 
 
De infodagen zijn volgend schooljaar al direct op 1 en 3 september.  Als de Covid-maatregelen het toestaan 
willen we op 1 september opnieuw koffie en cake aanbieden aan de schoolpoort.   
 
Vrijdag 18 september zou het Zomerbar-promoteam een actie doen. 
 
Bosuitstap: 15 oktober (4,5,6) en 16 oktober (1,2,3) 
 
De week van 16 november zouden we opnieuw de week van de soep doen. 
 
In december zouden we nog een actie kunnen doen: rode neuzen / warmste week 
 
De winterdrink zou doorgaan op 18 december. 
 
Spaghettifeest: 23 januari 
 
Quiz: 13 of 20 maart (Marjan controleert met de agenda van de Chiro) 
 
Schoolfeest: 29 mei 
 
Zomerbar: 18 juni 
 
De (uitgestelde) zeeklassen voor het vijfde: 21-25 september.  
De zeeklassen voor het vierde: 17-21 mei 
De (uitgestelde) eerste communie voor de derdes: 24 oktober 
De eerste communie voor de tweedes: 8 mei 
De plechtige communie: 23 mei 
Sneeuwklassen: 4 tot 11 januari 
 

 

4. Werkgroepen 
 
Contactouders 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook een cadeautje voorzien voor de juffen zonder klas.  Sommige bubbel-juffen 
hebben al een cadeautje gekregen via de contactouders, dus er moet gepuzzeld worden wie nog niets gekregen 
heeft. 
 
ICT 
Er werden 2 smartscreens opgehangen, die intussen al volop gebruikt worden. 
 
Gebruik van een platform voor pré-teaching of leerlingencontact: dit zal bekeken worden samen met meester 
Dieter die al enkele platformen heeft opgezet in de andere scholen waar hij komt.  De ICT-werkgroep is bereid 
hierin te helpen, niet alleen bij de keuze van het platform maar ook bij de opleiding/begeleiding van de 
leerkrachten. 
 

 
5. Varia 
 
Ideeën voor opbrengstactiviteit:  

- Kaas en wijnavond 

- Ontbijt- of apéro-pakketten 

- Soep 

Afscheid van het zesde: 29 juni.  Normaal wordt er een show gedaan voor de ouders, gevolgd door een receptie. 
Wegens corona kan dat helaas niet doorgaan.  Alle sketches van de leerlingen zullen worden opgenomen en aan 
elkaar gemonteerd tot één film die de leerlingen samen bekijken.  De ouders krijgen een Corona-proof receptie 
op de speelplaats.  Het officiële gedeelte (proclamatie-ceremonie) zal op de speelplaats gebeuren. 
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De traditionele overnachting met de zesdejaars wordt opgeschoven naar september. 
 
 

 
 
DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Bespreking verslag schoolraad 
 
Zie verslag van de schoolraad. 
 

 

2. Werkgroepen 
 
Zie eerste deel 
 

 

3. T-shirts en hoodies 
 
We zoeken nog sponsoring voor de T-shirts.  Marjan spreekt de Spar aan. 
 

 

4. Google Drive 
 
Pieter-Jan gaat het paswoord van de Google Drive aanpassen zodat we beter kunnen controleren wie wat kan of 
mag raadplegen.  Documenten zullen individueel gedeeld worden met iedereen die toegang nodig heeft.  
 
Er wordt gevraagd door Marjan om alle docs op Google Drive te saven in de aangemaakte folders.  
 

 

5. ODR online agenda 
 
De nieuwe data zullen worden aangevuld worden op de ODR-pagina op de schoolwebsite. 
 

 
6. Uittredende ODR-leden 
 
Liesbeth Cordie en Liesbeth Pauwels verlaten de ODR 
 

 
7. Varia 
 

 
 

Volgende vergadering: nog te bepalen  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


