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DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

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

 

2. Evaluatie Sint 
 
Het bezoek van de Sint heeft de nationale pers gehaald (Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws).  Het evenement werd 
op een leuke en Corona-veilige manier georganiseerd. 
 

 

3. Voorleesweek 
 
Er werd aan ouders gevraagd om online voor te lezen.  Er hebben enkele ouders gereageerd.  Eventueel zullen 
enkele fragmenten op Startier komen. 
 

 

4. Kerstfeestjes 
 
De klassen mogen een kerstfeestje houden, maar er werd afgesproken dat er geen eten en drinken mag zijn, en 
geen cadeautjes.   
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5. Corona-crew en Corona-update 
 
De Corona-crew komt nog steeds samen en bekijkt welke activiteiten kunnen doorgaan en welke niet.  Onder 
andere de kerstfeestjes werden besproken en het blokfluitconcert in het rusthuis (dat niet kan doorgaan). 
 
Ook de afhaalregeling voor de kleuters werd besproken. 
 
Er is ook een nieuwe risico-analyse gemaakt die goedgekeurd wordt in het LOK. 
 
Er zijn nog niet veel besmettingen gemeld binnen de school, maar wel een aantal kinderen die in quarantaine 
gingen omdat hun ouders zich hebben laten testen.  Er circuleert ook buikgriep waardoor een aantal kinderen 
thuis zijn. 
 
 

 

6. Regiegroep schoolmakers 
 
De drie geplande (online) vergaderingen met de regiegroep zijn achter de rug.  Deze vergaderingen (met 
afvaardiging van directie, schoolbestuur, leerkrachten, ouders) zijn constructief verlopen en de conclusies zullen 
worden samengevat en gecommuniceerd.  
 
Tijdens een extra schoolraad in januari zullen werkgroepen gevormd worden om de actiepunten concreet aan te 
pakken. 
 

 

7. Komende activiteiten 
 
Spaghettidag – 23 januari 
 
De spaghetti moet gemaakt worden door een cateraar, dit mag niet door het schoolteam.  Er zal ook een 
vegetarisch alternatief worden voorzien.  De pasta (ongekookt) en kaas kunnen ook mee besteld worden. 
 
Er zal zowel afgehaald als geleverd kunnen worden.   
 
Er wordt een online reserveringstool voorzien waarin direct betaald kan worden via bancontact.  Mensen zullen 
ook op papier kunnen bestellen, deze zullen door de school zelf in het systeem worden ingevoerd.  
Er zal ook wijn, cava en (lokaal) appelsap kunnen besteld worden. 
 
De prijs zal 14 euro per liter zijn. 
 

 

8. Online pesten 
 
Er zijn een aantal concrete online-pestsituaties in de hogere leerjaren.  Leerlingen komen elkaar online tegen op 
sociale media en dat loopt regelmatig fout.  Er zijn enkele serieuze situaties geweest, onder andere in het vierde 
leerjaar.  Deze zijn reeds aangepakt via dialoog met de betrokken leerlingen en hun ouders. 
 
Ook in de lessen zal e-safety opnieuw opgenomen worden. 
 
Er zal nog een bericht volgen naar alle leerlingen van 3, 4, 5 en 6.  De boodschap is vooral om voldoende te 
praten met de kinderen en het te melden als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. 
 
Er is vanuit het VCOV ook een map over online pesten bezorgd.  Marjan haalt deze op en bekijkt dit. 
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9. Contactouders 
 
Er is een digitaal infomoment geweest samen met Gastvrij Wijgmaal over hoe je als contactouders minder 
bereikbare ouders kunt bereiken, ook in Corona-tijden.  Er waren een twaalftal contactouders.  Er werden tips en 
ideeën uitgewisseld. 
 

 
10. Trooper 
 
Ondanks de vele online aankopen zijn de Trooper-inkomsten lager dan vorig jaar.  De grootste inkomsten 
kwamen vorig jaar uit reizen en die vallen nu quasi volledig weg. 
 

 

11. Werkgroepen 
 
MOS 
Er werd gesproken over het herinrichten van de speelplaats, in het kader van een subsidieproject.  Achter de 
Kido zou een rustig hoekje gemaakt worden rond de wiglo.  Er wordt bekeken wat er met de sportvelden kan 
gebeuren.   
 
Voor kunstgras kan geen subsidie worden verkregen, eventueel wel voor een drainagesysteem. 
Een andere voorwaarde voor het subsidieproject is het openstellen voor de buurt.  Er wordt bekeken hoe dit kan 
en wat de gevolgen zouden zijn. 
 
De hoge coniferen achter het sportveld zijn veel te hoog en te breed.  Er wordt bekeken of deze kunnen worden 
gesnoeid of weggedaan en vervangen door een alternatief (dat ook ballen tegenhoudt). 
 
Er zal ook beroep gedaan op leerlingenparticipatie (via de leerlingenraad) en ouderparticipatie. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Een ander plan is om een afval-sorteerpunt te maken.  Dit zou in de buurt van de (nieuwe) poort komen. 
 
 
VERKEER 
De flits-actie is bezig.  Dit loopt tot aan de krokusvakantie. 
 
 

 

12. Begroting 2021 
 
In februari is het algemene vergadering en moet de begroting voor 2021 worden goedgekeurd.  Aan alle 
werkgroepen wordt gevraagd om te bekijken welke budgetten ze volgend jaar denken nodig te hebben. 
 
Verder zal er moeten worden ingeschat welke activiteiten in 2021 wel of niet zullen kunnen doorgaan (Quiz, 
schoolfeest, …) en op welke inkomsten we dus kunnen rekenen. 
 
 

 

13. Kinderen in armoede 
 
Vraag van Michael: In andere scholen zijn er diverse initiatieven voor kinderen in armoede.  Bijvoorbeeld, een 
groep oprichten om taart of cake te bakken voor kinderen die niet kunnen trakteren op school.  Dit zou ook 
anoniem kunnen gebeuren.  
 
De school is samen met de scholengemeenschap reeds aan het nadenken rond ideeën voor de aanpak van kans 
armoede.  Een mogelijke piste is het samenstellen van een steunfonds dat gespijsd wordt door “kansrijke” ouders 
waarmee initiatieven voor kansarme ouders en kinderen kunnen worden betaald.  
Een mogelijk idee is een ‘koek- of fruitgarantie’. 
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De school weet in sommige gevallen welke gezinnen het moeilijk hebben, maar niet altijd.  Het is ook niet altijd 
zwart-wit. 
 
Vanuit de leerlingenraad kwam het idee om speelgoed te verzamelen via een weggeefbeurs.  Dit zal na de 
kerstvakantie concreet gemaakt worden. 
 

 
14. Varia 
 
Als alternatief voor de Week van de Soep (die niet kon doorgaan) hebben enkele leerkrachten hun favoriete soep 
op Gimme gezet.  Leuk! 
 
De deadline voor artikels voor de Twijg-krant is maandag 28/12. 
 
Website, Twijgkrant: we hebben weinig gegevens over hoeveel mensen de Twijgkrant lezen en hoe vaak de 
website bezocht wordt.  Dit kan interessante info zijn.  Er zal worden gekeken wat mogelijk is met Google 
Analytics. 
 
Nu ook Google Classroom aan de collectie is toegevoegd hebben de leerlingen heel wat logins en paswoorden 
voor schooltoepassingen.  Kan daar meer harmonie in gebracht worden?   
Het antwoord is dat al deze toepassingen van verschillende leveranciers en handboeken komen dus deze 
samenbrengen is niet mogelijk.  Daarom worden alle logins en paswoorden samen in de agenda geplakt. 
 
Het is opvallend dat er heel veel leerlingen extern begeleid worden door een logopedist.  De Corona-lockdown zit 
hier wellicht voor iets tussen omdat dit de verschillen tussen leerlingen uitvergroot heeft en aan het licht gebracht 
heeft dat bepaalde leerlingen extra begeleiding nodig hebben.  
 
Volgende ODR: deze staat al gepland op 7 januari, dat is veel te kort op deze vergadering.  Er wordt voorgesteld 
om dit uit te stellen naar 28/01.  De algemene vergadering zou dan kunnen samenvallen met de ODR van maart. 
 

 
 
DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. werving nieuwe leden 
 
Dit is een blijvend aandachtspunt.  Om de continuïteit te garanderen zouden we zeker nog enkele nieuwe leden 
kunnen gebruiken.   
 
Wat gebeurt er met het voorzitterschap?  Als er iemand kandidaat is om Marjan op te volgen kan ze al starten 
met overdragen van informatie.  Als er geen kandidaten zijn kan de functie eventueel worden opgesplitst: bv. 
iemand die de vergaderingen leidt en iemand die meer het administratieve/diplomatieke doet. 
 

 

2. 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: 28 januari 2021 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris  


