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DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.  
 
De school heeft het laatste verslag niet ontvangen en zal haar goedkeuring of opmerkingen nog doorgeven. 
 

 

2. Evaluatie opstart schooljaar in Coronatijden 
 
Er is communicatie rond de Corona-maatregelen geweest tijdens de infodagen.  De vragen die tijdens deze 
infodagen gesteld werden, zijn nadien nog via Gimme doorgestuurd. Dit werd duidelijk geapprecieerd en 
momenteel ontvangen we niet veel bijkomende vragen van ouders. 
  
Ouders vragen wel nog naar welk digitaal platform er bestaat voor De Twijg. Dit zou “Google Meet” worden. Wim 
is hiermee bezig met meester Dieter die dit reeds in andere scholen heeft opgezet. Het zou goed zijn om deze 
ook naar alle ouders te communiceren zodat men weet dat dit bestaat indien dat nodig zou zijn in de toekomst.  
 
Elke ouder die nog andere vragen heeft over de corona-aanpak kan hiermee bij de school terecht. 
Er is binnen het school een ‘Corona Crew’ die wekelijks vergaderen om de maatregelen te evalueren en bij te 
sturen.  
 
Leerkrachten die slechts enkele lichte symptomen hebben van Corona (bv. niezen en snotteren) moeten zich 
laten testen en in quarantaine tot de uitslag gekend is.  Daardoor zijn er meer leerkrachten afwezig en legt dit een 
extra belasting op de rest van het team (vervangingen). 
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Ook kinderen moeten reeds bij enkele symptomen uit de klas gehaald worden en opgehaald door de ouders. 
Als er een besmetting voordoet in een klas, moet heel de klas getest en in quarantaine.  Er zal dan in 
thuisonderwijs worden voorzien. 
 

 

3. Evaluatieproject Corona door schoolmakers 
 
Schoolmakers werd gecontacteerd voor een evaluatietraject rond de Corona-aanpak.  Dit loopt momenteel en zij 
spreken met alle geledingen binnen de school.  Er zijn heel wat zaken naar boven gekomen tijdens de 
gesprekken waardoor het traject verlengd werd.  
 
Het plan was om dit rapport te bespreken tijdens de schoolraad van 8 oktober, maar het ziet er naar uit dat er 
nog geen eindrapport zal zijn tegen dan. 
 

 

4. Kalender schooljaar 2020-2021 
 
De kalender is gemaakt, uiteraard met voldoende voorbehoud.   
 
De week van de smaak lijkt momenteel niet realistisch.  Er wordt gezocht naar Covid-vriendelijke alternatieven, 
zoals bv. de week van de soep (niet gemaakt door de kinderen).  De week van de soep kan gekaderd worden in 
het regenboog-thema, met elke dag een andere kleur soep. Wim checkt of dit kan binnen de corona-regels.  
 
De quiz wordt op 13 maart ingepland, in de hoop dat deze kan doorgaan. 
 
Ook de activiteiten van de school (Spaghetti, schoolfeest, …) zijn momenteel nog onzeker. 
 
 

 

5. Budget begroting 2020 
 
De school heeft een subsidie-budget gekregen voor Corona-maatregelen.  Hiermee werd geïnvesteerd in 2 
smartboards voor het vierde.  Een deel van dit budget blijft geparkeerd voor toekomstige Corona-maatregelen. 
 
Voor de begroting van 2020 vallen de meeste inkomsten weg, behalve Trooper.  Als bijkomende 
inkomstenposten zijn er het alternatief op de zomerbar en de shift op de anderhalvemeter sessies.  De opbrengst 
hiervan is nog af te wachten. 
 
Aan de uitgavenzijde kunnen de uitgaven voor de talentklas / muzische week wegvallen.  De dodehoek-actie 
voor de werkgroep Verkeer is niet doorgegaan dus deze kosten vallen weg. 
 
Er zal door Heidi en Marjan met Marissa bekeken worden welke kosten concreet wegvallen zodat we een zicht 
krijgen van de impact op de begroting voor 2020. 
 
 

 

6. Bouw – stand van zaken 
 
De eerste steen is gelegd.  Iedereen kan de bouw volgen via Instagram en Facebook. 
 
De werf ligt nog steeds op schema.  Eind oktober zou de ruwbouw af zijn.  Het einde van de werken is voorzien 
in april. 
 
Er werd een kraan geplaatst.  Dit zorgt voor een moeilijkere situatie op straat, daarom werd er gevraagd om niet 
te parkeren in de zone aan de kraan.  Er wordt nagevraagd of er een parkeerverbod kan worden ingesteld. 
 
Het fietsenrek staat waar vroeger de speeltuin van de Kido was.  Er wordt gekeken of er rijplaten kunnen gelegd 
worden, maar dat is redelijk prijzig. 
Edit na vergadering: Steve kan aan rijplaten geraken, deze worden op 16/09 geplaatst door enkele ouders 



Ouders De Twijg vzw - Maatschappelijke zetel: Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal - Ondernemingsnr: 0892.458.002  

 

3 

 
Er mag geen werfverkeer zijn tijdens de start en einde van de schooldag.  Dit wordt goed opgevolgd door de 
werfleider. 
 

 

7. Werkgroepen 
 
De verdeling van de leerkrachten per werkgroep werd doorgegeven.  De indeling van de ODR-
vertegenwoordiging wordt in het tweede deel ingevuld.  
 
ICT 
De ICT-werkgroep zal worden opgesplitst tussen het hardware-technische aspect enerzijds en het inhoudelijke 
(leerlijn e-safety) anderzijds. Voor dit jaar is geen IT-budget nodig van de ODR.  
 
Contactouders 
Voor de meeste klassen hebben zich contactouders aangeboden.  Enkel in het vierde jaar en bij juf Steffie zijn er 
nog geen vrijwilligers, maar daar zullen de ouders nogmaals gecontacteerd worden.  Mogelijk waren niet alle 
ouders op de infodagen en zullen er zich nog mensen aanbieden. 
 
 

 
8. Varia 
 
Drankkaarten 
Er wordt veel te weinig gedronken van de drank die wordt aangekocht op school.  Voor de hele school werden 
amper 9 kaarten verkocht, waardoor de drank letterlijk over datum geraakt.  De meeste leerlingen hebben 
drinkbussen bij en vullen deze bij.  
De verkoop van drank op school zal dus tegen kerstmis worden stopgezet.  Dit wordt nog gecommuniceerd. 
 
Gimme 
Gimme is intussen betalend geworden, niet alleen voor ouders (Gimme-app) maar ook voor de school.  De 
school heeft zich nu geëngageerd voor 3 jaar voor de versie mét reclame, omdat dit het goedkoopste model is (1 
euro per leerling per jaar).  Alternatieven zoals Smartschool zijn veel duurder. Er wordt gevraagd of de ODR in 
deze kosten (500€/jaar) wil delen. Maar dit kan dit jaar misschien ook uit de corona-subsidie betaald worden. 
Wim bekijkt dit. Volgend jaar wordt dit opnieuw opgenomen.  
 
Binnen de scholengemeenschap wordt bekeken of er naar één gemeenschappelijk platform kan overgestapt 
worden. 
 
Kalenderverkoop 
Er zullen kalenders gemaakt worden met de jarigen van de maand.  Deze zullen verkocht worden als extra 
inkomstenbron.   
 
Vrijwilliger middagshift gezocht 
Rosita – die ’s middags komt meehelpen in de refter – wordt binnenkort geopereerd.  Er wordt dus gezocht naar 
een nieuwe vrijwilliger om te komen helpen op dinsdag en donderdag vanaf 26 oktober.  Op 22 oktober is er een 
inloopdag. 
 
Vrijwilliger gevraagd voor afbraak schoolborden op 24/9 
Op 24/9 moeten de schoolborden in het vierde worden afgebroken voor de smartboards.  Hiervoor zijn 
vrijwilligers nodig.   Pieter en Steve geven zich op als vrijwilligers. 
 
Doebeurs 
Er is een doebeurs voor het zesde jaar in het begin van het jaar, waar de scholen gratis naartoe kunnen.  Hier 
moet snel voor ingetekend worden.  Wim vraagt na, maar voor dit jaar zullen we wellicht al te laat zijn. 
 
Voorstel groep intro: digital skills 
Groep intro biedt vormingspakketten aan.  Dit zal worden bekeken binnen de ICT-werkgroep. 
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DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Werkgroepen 
 
Het blad met de werkgroepen wordt doorgegeven.  De mensen die vorig jaar in een werkgroep zaten staan al 
ingevuld.  
 
Indian Summer 
Aangezien de zomerbar niet in de bedoelde vorm kan doorgaan gaan we er een “Indian Summer @ home” van 
maken.  Er zullen verschillende types pakketten worden gemaakt met enkele flessen drank en wat hapjes. 

- “regenboog” pakket (kids):  sap, chips, …   → 15 euro 

- Bierpakket met aangepaste hapjes: enkele biertjes, worst, …  → 25 euro 

- Wijnpakket : 2 flessen wijn (wit & rosé) met betere hapjes (hummus, …)  → 35 euro 

- Luxe-pakket: cava/prosecco/champagne met de beste hapjes  → 45 euro 

Alternatieven 
Er wordt besproken of er andere mogelijke initiatieven zijn waarbij we eten of drank bij de mensen thuis gaan 
brengen, bijvoorbeeld:  

- Ontbijtmanden 

- Mosselpotten 

- Bereide maaltijden (vol-au-vent, ballekes in tomatensaus, …) 

- Kaas en Wijn 

 

 

2. Google Drive 
 
Pieter-Jan zal de toegang aanpassen en laat iets weten via mail 
Marjan vraagt om alle documenten regelmatig te saven op de drive in de bestaande onderverdeling  
 

 

3. ODR online pagina 
 
De ODR-pagina op de website werd bijgewerkt zodat alle verslagen online staan, de ledenlijst geactualiseerd  
 

 

4. Aanpak algemene info ODR & werving nieuwe leden 
 
De info-avond is voorbij.  De ODR was aanwezig met de Trooper-campagne.  We hebben besloten om geen 
video over de ODR te tonen in de klassen omdat de tijd al beperkt was. Er wordt via een Gimme bericht info 
gestuurd over de werking en plannen voor dit jaar. Ook bekijken we de werving van nieuwe leden. We zouden 
ook een video willen maken over de werking van de ODR zodat het concreter wordt wat we doen.  Het idee is om 
een kort stukje te maken waarbij elk lid van de ODR kort uitlegt waarom hij/zij bij de ODR gekomen is. Dit zou via 
het Gimme bericht en onze FB-pagina worden gedeeld.  
 

 

Volgende vergadering: 6 oktober 2020 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


