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“Ouders De Twijg vzw” 
 

Verslag vergadering 19/11/2020 
 

Aanwezig: 
 
Marjan Plasschaert  
Pieter Heymans  
Pieter Jan Van Steen  
Steve Meurens  
Heleen Hollebecq  
Hannelore Maddens  
Michael Wyffels  
Gino Vanlangendonck  
Heleen Van Haegenborgh  
Jeff Callier  
Heidi Lenaerts   
 
 
Meester Wim 
Juf Anne 
Juf Eline 
 

Verontschuldigd:  
 
Karolien Gillard  
Joke Rutten  
 
 
 
DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

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

 

2. Evaluatie Corona-aanpak 
 
Er zijn in de tweede golf nog niet veel besmettingen geweest.  Er was slechts één leerkracht met Corona maar 
deze besmetting werd niet doorgegeven aan collega’s of leerlingen.  Er zijn momenteel 2 kinderen in quarantaine 
maar geen besmettingen voor zover we weten. 
  
Het afhaalsysteem voor de kleuters is aangepast en verbeterd.  De kleuters worden afgehaald op de speelplaats.  
De derde kleuterklas blijft in de refter en de instappers in hun container. 
 
De kinderen hebben een link naar Google Classroom gekregen zodat ze hier al wat mee kunnen proberen.  Ze 
kunnen inloggen met hun De Twijg mailadres en vinden daar updates en ze kunnen ook op elkaar reageren.  Het 
is de bedoeling dat hier sporadisch mee zal gewerkt worden voor taken en testjes.  Ze kunnen ook mailtjes naar 
elkaar sturen, maar die kunnen niet gecontroleerd worden door de leerkracht. 
Ook na de Corona-crisis kan dit platform blijven gebruikt worden. 
 

  



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

 

2 

3. Bouw update 
 
Er is wat vertraging in de levering van het buitenschrijnwerk.  Dit zou er normaal dit jaar nog in moeten staan 
maar dat zal pas eind januari zijn.  Er wordt wel verder gewerkt aan de gevels en het dak.  Er wordt nog steeds 
geprobeerd de bouw klaar te krijgen tegen Pasen. 
 

 

4. Wafel en truffelverkoop 
 
De wafel en truffelverkoop werd aangevraagd bij de stad Leuven en toegelaten, onder voorwaarden.  Aangezien 
er maar 4 personen in de refter aanwezig mogen zijn zal er voor de verdeling met tijdssloten gewerkt worden.  
 
De verkoop ligt 3000 euro lager dan andere jaren, wellicht omwille van Corona (kinderen mogen niet aan de 
deuren langsgaan). 
 

 

5. Week van de soep & winterdrink 
 
De week van de soep is niet kunnen doorgaan omwille van de Corona-maatregelen.  Een leuk voorstel is om 
enkele recepten van de ‘lievelingssoepen van de juffen’ op de website te zetten zodat de leerlingen de soep thuis 
kunnen maken. 
 
Ook de winterdrink kan niet doorgaan omwille van Corona.  Pieter-Jan stelt voor om wat kerstsfeer te brengen bij 
het ophaalmoment op de laatste dag voor de vakantie (kerstmutsen, foute kersttrui, kerstmuziek, …) 
 
 

 

6. Sneeuwklassen en alternatief 
 
De sneeuwklassen in januari kunnen niet doorgaan.  Er zijn twee alternatieven: ofwel na de krokusvakantie in Val 
Meunier, maar dat is wellicht nog te vroeg.  Het tweede alternatief is een bergklas in juni in Zwitserland, wat de 
voorkeur wegdraagt.  Het is nog niet duidelijk of de school dit zelf kan kiezen of dat dit toegewezen zal worden 
door de organisatie. 
Dit werd goed uitgelegd in de klassen.  De leerlingen vinden het jammer maar tonen wel begrip. 
 
 

 

7. Spaghettidag 
 
Er wordt nog nagedacht over de spaghettidag, als take-away.  Helaas mag ook de saus niet samen door de 
leerkrachten gemaakt worden maar moet dit door een professionele cateraar gebeuren.  De spaghetti zou 
ongekookt meegegeven worden. 
 
Er zou met 2 formules gewerkt worden: afhaling of huislevering.  Eventueel zou er ook bier of wijn toegevoegd 
worden aan de pakketten.   Meer info volgt. 
 

 

8. Inspectie 
 
Er waren drie online bevragingen: bij de ouders, de leerlingen en de leerkrachten.  Daarnaast zijn er ook 
klasbezoeken en gesprekken geweest en werden de documenten van de school doorgelicht.  Aangezien het een 
try-out was is er geen verslag gekomen, enkel een evaluatiegesprek. 
 
De focus lag vooral op de zorg in de klas en zorg vanuit het zorgteam.  Zowel voor de kleuters als voor de lagere 
school was de evaluatie positief met als oordeel “benadert de verwachting”.  
 
De school heeft uit de evaluatie heel wat groeikansen en verbeterpunten gehaald en daaruit wordt een 
prioriteitenplan opgesteld (meerjarenplan). 
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De ouderbevraging werd naar schatting door 25% van de ouders ingevuld.  Er zijn geen cijfers over hoeveel 
kwetsbare gezinnen bereikt werden en de enquête hebben ingevuld.   
 
Van de leerlingen heeft 20% de enquête ingevuld.  Dat is niet zo veel, wellicht omdat het via Gimme verspreid 
werd.  Voor een volgende bevraging zal aan de kinderen gevraagd worden om de enquête in de klas in te vullen. 
 
Enkele resultaten uit de bevraging werden gepresenteerd tijdens de meeting. 
 
De school vraagt hoe dit best gecommuniceerd wordt naar de ouders.  De ODR stelt voor om enkel de concrete 
werkpunten te communiceren.  Ouders die dat willen kunnen de resultaten van de enquête opvragen bij Wim. 
 

 
9. Regiegroep Schoolmakers 
 
Er zijn drie vergaderingen gepland met de regiegroep, waarin vertegenwoordigers zitten van het schoolbestuur, 
de leerkrachten, ouders (Pieter Jan, Marjan en Pieter) en de lokale vertegenwoordiging.  Tijdens deze 
vergadering zullen concrete plannen en acties besproken worden.   
 

 
10. Budgetten 
 
Er is nog niet veel binnengekomen van de juffen.   
 
Het Sint-budget zal volledig opgenomen worden.  Dit zal gebundeld worden doorgegeven door Marisa.  
 
Er is nog een vraag voor opbergbakken voor het materiaal van de kleuters.   
 
Cultuur op school: er is een online voorstelling voor 5 en 6 waar een kunstenaar zijn verhaal vertelt met tussenin 
opdrachten voor de kinderen.  Dit kan gebeuren van het cultuurbudget. 
 
Aangezien de inkomsten dit jaar veel minder zijn dan in een normaal jaar zouden we zo snel mogelijk zicht willen 
krijgen op de nog te verwachten kosten dit jaar zodat we weten hoe we het jaar zullen afsluiten. 
 

 

11. Werkgroepen 
 
Contactouders 
 
Gastvrij Wijgmaal wil aan de contactouders tips geven hoe ze – zeker in Corona-tijden – moeilijk bereikbare 
ouders binnen hun klas beter kunnen bereiken.  Dit zou via digitale weg gebeuren waar ook vanuit de werkgroep 
contactouders nog een korte uitleg zal gegeven worden over de rol van contactouders.  De uitnodiging wordt één 
van de volgende dagen verstuurd. 
 
Rode neuzen 
 
Vanmiddag was er een online ‘rode neuzen kuur’.  We waren hier voor ingeschreven en kunnen vanaf morgen de 
video bekijken.  Hannelore bekijkt dit en stuurt door indien interessant. 
 
 

 
12. Varia 
 
De leerlingen mogen geen zombiebal meer spelen op de speelplaats.  Dit is een wild spel en dat zorgt regelmatig 
voor omvergelopen kinderen en bijhorende verwondingen.  Ook via de leerlingenraad kwam de opmerking dat de 
speelplaats veel te druk was.  Ook voor de speelblokken werd een zone afgebakend op de speelplaats waar 
deze blokken binnen moeten blijven.  Wel werd aan de turnleerkrachten voorgesteld om Zombiebal in de turnles 
te spelen. 
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Er zijn vaste tafels in de refter om te kunnen weten wie in wiens buurt zit.  Voor sommige klassen heeft de juf ook 
vaste plaatsen aangeduid.  Ook in de klas blijven de plaatsen vast tot kerstmis. 
 
Er wordt vanaf volgende week gestart met de aanloop naar het Sintbezoek.  Dit kan nog plaatsvinden, Corona-
proof op de speelplaats in drie groepen. 
 
Marjan heeft kerstspullen gekregen van een opruiming.  Deze mogen gebruikt worden voor de versiering van de 
klassen. 
 
Vanaf morgen start Lisette als nieuwe secretaresse.  Zij zal enkele dagen per week meedraaien. 
 
Er is een tekenwedstrijdje geweest rond het tuinhuisje.  Voor de uiteindelijke uitwerking zou men dat willen laten 
doen door een professionele artiest, maar dat kost redelijk wat geld. 
 
 

 
 
DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Opbrengst zomerpodium en Indian Summer Bar 
 
Zomerpodium 
De shift op de anderhalve meter sessies heeft ongeveer 800 euro opgebracht. 
 
Indian Summer Bar @Home 
De Indian Summer bar heeft 1084 euro opgebracht.  Bedankt aan iedereen die er aan meegewerkt heeft. 
 
 

 

2. Verslag schoolraad 
 
Het verslag van de schoolraad is beschikbaar op de website van de school. 
 

 

3. werving nieuwe leden 
 
Dit is een blijvend aandachtspunt.  Om de continuïteit te garanderen zouden we zeker nog enkele nieuwe leden 
kunnen gebruiken. 
 

 

4. Trooper 
 
Er stond een reminder voor Trooper in de Twijgkrant.  Zeker nu er heel veel online moet gekocht worden is het 
interessant om voldoende aandacht voor Trooper te behouden.  Pieter Jan zet nog eens een reminder op de FB 
pagina van de ouderraad. 
 

 

5. Google Drive 
 
Dit puntje blijft staan:  Pieter-Jan past de persoonlijke log-ins aan en Marjan stuurt de gebruiksaanwijzing van de 
Drive nog es door. 
 

 

Volgende vergadering: 15 december 2020 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris  


