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DEEL: OUDERS + SCHOOL

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. De school heeft na vorige vergadering ook het
verslag van de laatste verslag van vorig schooljaar goedgekeurd.

2. Evaluatie Corona-aanpak
Er zijn dit schooljaar nog geen Corona-gevallen op De Twijg. Er worden regelmatig leerkrachten en leerlingen
getest, maar tot nu toe gelukkig telkens vals alarm.
De Corona-crew komt nog steeds regelmatig samen om de maatregelen te evalueren. Dit gebeurt ook in overleg
met Idewe en met de collega-scholen uit de scholengroep.
Tijdens de pedagogische studiedag werd tijd gemaakt om de eerste Corona-golf te evalueren. Dit gebeurde door
middel van brainstorm-sessies in samenwerking met Schoolmakers. De lessen die uit deze evaluatie worden
getrokken worden meegenomen in de huidige aanpak en ook in de toekomstige ‘post-corona’ werking.

3. Inspectie
Er is inspectie op de school. Dit is een try-out van het nieuw systeem “Korte doorlichting” en is gebaseerd op de
werkvraag: “Op welke manier ondersteunt De Twijg kwetsbare leerlingen op het vlak van leren?”
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De inspectie vindt plaats op maandag 12/10 en dinsdag 13/10. Op maandag is er een gesprek met de directie en
zullen er observaties in de klassen gebeuren om de zorg in actie te zien. Nadien zijn er gesprekken met enkele
leerkrachten en de zorgcoördinatoren aan de hand van casussen en wordt het digitale dossier toegelicht.
Op dinsdag is er een gesprek met de leerlingenraad, wordt het onthaal in de kleuterschool geobserveerd en
volgen nog meer observaties in de lagere school en gesprekken met leerkrachten.
Omdat het een try-out is mag de school ook feedback leveren over hoe de doorlichting verloopt.
Een opmerking van de school is alvast dat de ouderbevraging redelijk complex was opgesteld zodat ze
kwetsbare gezinnen moeilijk zal bereiken.
De school krijgt enkel een samenvatting van de resultaten van de enquête en een individuele antwoorden. Zodra
het eindverslag klaar is zal de school hierover communiceren naar de ouders, ouderraad en schoolraad.

4. Bouw: stand van zaken
De ruwbouw loopt als een trein en zit nog op schema. De oplevering is voorzien tegen de paasvakantie volgend
jaar.
Er is nu een parkeerverbod ter hoogte van de werf en foutparkeerders worden hierop aangesproken.
Via Steve werden rijplaten voorzien voor de fietsenstallingen achter de Kido. Er werden door de school ook
kiezelmatten voorzien zodat die zone er heel proper bij ligt.

5. Komende activiteiten
Zeeklassen
De zeeklassen zijn achter de rug en waren heel leuk. Enkele activiteiten werden aangepast wegens Corona,
maar de sfeer was even goed als anders. Wegens het slechte weer was de terugkomst binnen in de sporthal,
maar dit was goed en veilig geregeld.
Eerste communie: 24/10
Er zijn 13 eerste communicanten. Juf Nan en juf Hanna zijn volop bezig met de voorbereiding. Het zal een
volledige viering zijn, maar wegens Corona zal er door de kinderen niet worden voorgelezen aan de micro. De
kinderen moeten ook in hun bubbel (bij hun ouders) blijven zitten.
Kalenderverkoop
Er zijn 175 kalenders besteld. Dit levert de school ongeveer 1000 euro winst op. De kalenders worden rond 12
oktober geleverd.
Indian Summer Bar @ Home
Ook de Summer Bar is een succes, er zijn een honderdtal pakketten besteld. De pakketten worden zaterdag
tussen 16u en 18u geleverd.
Week van de smaak -> Week van de soep: week van 16/11
We willen soep maken in alle kleuren van de regenboog. De leerlingen moeten zelf bekers meenemen.
Joke, Marjan en Wim zijn kandidaat om dit te organiseren. Wim informeert ook eens bij de leerkrachten.
Omdat de Corona-situatie snel kan veranderen zal de werkgroep dit pas rond 26/10 praktisch bekijken.
Wafel- en truffelverkoop 27/11
De wafel- en truffelverkoop gaat ook door in november. De afhaling zal verlopen volgens het principe van de
‘boeken-afhaaldag’ vorig schooljaar.
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6. Schoolraad
Donderdag is er schoolraad. Er is een nieuw lid voor de lokale gemeenschap: Ben Nicolaï.
Enkele onderwerpen die op de agenda staan:
- Evaluatieproject door Schoolmakers
- Stand van zaken rond afwezigheid Sarah
- Corona: wat als de kleurcode verandert?
- Bouw

7. Evaluatieproject Corona door Schoolmakers
Dit evaluatietraject is lopende, dus hier kan nog niet veel over gezegd worden. Op de schoolraad van donderdag
zal er door iemand van Schoolmakers toelichting worden gegeven.

8. Begroting 2020
We wachten nog op de opbrengsten van de anderhalve meter sessies en de Indian Summer Bar@home om te
weten hoeveel er dit jaar nog kan uitgegeven worden. Heidi bekijkt dit met Maria.

9. Werkgroepen
Contactouders
De klaslijsten zijn doorgegeven door Maria. Joke heeft deze in één groot bestand gekregen en zal dit deze week
opsplitsen in afzonderlijke lijsten.
Voor alle klassen zijn contactouders gevonden, behalve in de klas van juf Nan.
De oproep ivm Gastvrij Wijgmaal zal door Wim verstuurd worden naar alle contactouders.

Mos: verslag vergadering
Er is een nieuw Mos-actieplan. Meer info hierover volgt nog.
Het plan voor 2019 werd ingediend, het is af te wachten of hier nog subsidies voor zullen gekregen worden.
Er is een subsidieproject rond “Groen op school”. De school zou een plan willen indienen voor het stukje achter
de Kido waar de wilgenhut staat. Er hangen wel voorwaarden aan het project. Het Mos-team bekijkt dit verder.

Rode Neuzen: inschrijving weerbaarheidstraining
De scholen die vorig jaar hebben meegedaan konden intekenen op een online en Corona-veilige
weerbaarheidstraining. Hannelore heeft de school hier al voor geregistreerd. Meer info volgt.
Voorleesweek: voorstel VCOV
Er is van het VCOV een voorstel gekomen voor ‘de grote voorleesdag voor ouders op afstand’ op 23/11. Marjan
heeft de info doorgestuurd naar Wim en juf Nicole. Wim stelde voor om eventueel oudere kinderen te laten
voorlezen. Marjan checkt of we zo het boekenpakket ook kunnen ontvangen van het VCOV.
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10. Varia
Het schoolteam was heel blij met de fruitmanden voor de Dag van de Leerkracht.
Pedagogische studiedag: na de eerder theoretische voormiddag (evaluatie Corona-periode) zijn de leerkrachten
naar de brouwerij van Hof Ten Dormael getrokken om de teamgeest en hun innerlijke zelf te versterken.

DEEL: ENKEL OUDERS

1. Werkgroepen
Quiz
De werkgroep quiz denkt al na over alternatieven indien de quiz niet zou kunnen doorgaan. Er worden enkele
ideeën genoemd, deze moeten verder rijpen.
Indian Summer Bar @Home
Er zijn een 100-tal pakketten verkocht. Het kinderpakket en het prosecco-pakket waren het meest populair.
Zaterdag vanaf 10u worden de pakketten samengesteld bij Iris thuis (Vaartdijk 34). De levering zal gebeuren in 4
leverrondes tussen 16u en 18u.

2. Aanpak algemene info ODR & werving nieuwe leden
Er is een mooi filmpje gemaakt en verspreid via Gimme om nieuwe leden te werven. Dit bericht werd een
honderdtal keer bekeken, maar het heeft nog geen reacties opgeleverd. We zullen dus nog mensen persoonlijk
moeten aanspreken om deze te overtuigen om aan te sluiten bij de ODR.

3. Google Drive
Pieter-Jan past de persoonlijke log-ins aan en Marjan stuurt de gebruiksaanwijzing van de Drive nog es door.

Volgende vergadering: 9 november 2020
Marjan Plasschaert

Pieter Heymans

Voorzitter

Secretaris

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

4

