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DEEL: OUDERS + SCHOOL

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

2. “Corona Crew” werkgroep – update en acties
Er zijn een aantal wijzigingen en verstrengingen doorgevoerd. Er zijn nu vaste plaatsen in de klassen en in de
eetzaal verplicht in functie van de tracing. De zelfde plaatsen als in de klas moeten ook in de eetzaal worden
aangehouden zodat het aantal hoogrisico contacten beperkt kan worden gehouden.
Als er een hoog risico contact is in het vijfde of zesde leerjaar moeten alle leerlingen van dat leerjaar een
mondmasker dragen, zowel in de klas als op de speelplaats. De school heeft alvast een aantal dozen
mondmaskers aangekocht omdat er snel geschakeld moet kunnen worden in geval van melding van een
hoogrisico contact.
De quarantaine in geval van een besmetting is verlengd van 7 naar 10 dagen.
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Binnen de scholengemeenschap hebben heel wat scholen het zwemmen intussen afgeschaft om mogelijke
besmettingen in de bus te vermijden. Hiervoor werd Corona Leuven gecontacteerd en er is nog steeds
toestemming om te gaan zwemmen.
De paardentherapie die op maandag wordt aangeboden mag tijdelijk niet meer doorgaan op vraag van Corona
Leuven.
Er is een besmetting geweest van een zorgjuf. Hierbij werd door het CLB bepaald welke leerlingen hoog- en
laagrisico waren. De hoogrisico contacten werden telefonisch gecontacteerd, de laagrisico contacten kregen een
e-mail. Niet iedereen kreeg een bericht wat tot verwarring geleid heeft in bepaalde Whatsapp-groepen.
Er is achteraf een verduidelijking op Gimme geplaatst voor de betrokken klassen.
De kleedkamers van de turnzaal zullen niet meer gebruikt worden. Er zal dus geturnd worden zonder om te
kleden. Ook aan de verenigingen die de turnzaal gebruiken werd gevraagd om de kleedkamers niet te
gebruiken.
De regiegroep digitaal leren heeft een heel concreet plan uitgewerkt in geval van een sluiting van klassen of de
hele school (zie verder).

3. Evaluatie spaghettidag
De spaghettidag was anders dan de andere jaren, met een online webshop en een afhaalsysteem. De webshop,
gekoppeld met een betaalsysteem, kan ook bij toekomstige activiteiten worden hergebruikt. Op meer dan 300
bestellingen waren er slechts enkele kleine probleempjes dus dat is een succes.
Er werd met een traiteur gewerkt. Daar zijn een aantal klachten over gekomen over een verbrande smaak of
porties waar heel weinig vlees in zat. De traiteur had toegezegd voor het maken van 300 à 350 liter
spaghettisaus, terwijl er uiteindelijk 660 liter besteld was. Daardoor heeft de traiteur in grotere kommen gewerkt
dan hij gewoon is, wat mogelijk geleid heeft tot het minder goed mengen van bepaalde porties.
Mensen die bij de school geklaagd hebben zullen gecontacteerd worden met verontschuldigingen. Er wordt met
Didier bekeken of we deze mensen een bon kunnen aanbieden ofzo.

4. Project Schoolmakers: werkgroepen en concrete acties
Tijdens een extra schoolraad werd het Schoolmakers-traject afgesloten met de oprichting van 5 werkgroepen:

Werkgroep digitaal lesgeven
Er werd een plan uitgewerkt rond afstandsonderwijs in geval van een gehele of gedeeltelijke sluiting van de
school. Hierbij werd gewerkt aan een algemene lijn voor de kleuter- en lagere school.
In geval van plotse lockdown zal er eerst tijd genomen worden om te communiceren alvorens het plan in werking
treedt.
Er is ook aandacht voor de kwetsbare leerlingen. Indien het mag zou er opnieuw geprobeerd worden om deze
naar school te halen zodat ze kunnen geholpen worden waar nodig. Indien dat niet mag wordt er gedacht aan
een soort buddy-project waarbij buddy’s deze mensen helpen bij technische of inhoudelijke vragen. Er zijn ook
leerlingen met geen of slechte wifi. Ook deze kinderen zouden we graag willen helpen door hen op school uit te
nodigen.
Voor de kleuters werd er beslist dat elke kleuterklas elke dag een filmpje van de juf krijgt via de Startier pagina,
om zo de juf in huis te brengen. Er zal gewerkt worden rond een thema en ook de zorgjuffen zullen regelmatig
filmpjes maken (bewegingsopdrachten, schrijfdans, …). Live videomomenten zullen worden bekeken als de
lockdown langer zou duren. Indien kleuters nood hebben aan live contact met de juf kan dit steeds rechtstreeks
met de juf worden afgesproken. Bijkomende initiatieven zoals bv. een (live) slaapverhaaltje zijn ook mogelijk.
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Voor de lagere school wordt er gewerkt via Google Classroom. Dit is een veilige online omgeving waarlangs
taken en online opdrachten kunnen worden geven. Er is ook een meet-functie waar de leerlingen live kunnen
met de juf. Elk kind heeft de gegevens gekregen in de agenda en heeft ook een De Twijg e-mailadres dat
behouden wordt tijdens hun volledige loopbaan op De Twijg.
De dagstructuur zal altijd hetzelfde zijn: ’s morgens worden door de juf de dagtaken doorgegeven tijdens een
live-moment van ongeveer een half uurtje. Dit kan in de schoolboeken gebeuren of via online tools (Quizlet,
ScoodlePlay, Kweetet). De leerkrachten blijven nog even hangen voor kinderen die nog vragen hebben of
bijvoorbeeld graag samen een paar voorbeeldoefeningen maken.
’s Middags om 12u wordt de verbetersleutel van de schriftelijke taken online gezet. Na de middag zal er 1,5u de
gelegenheid zijn om online vragen te stellen aan de juf tijdens een live-moment. ’s Namiddags komt er ook
telkens nog een kort online testje om na te gaan of de leerstof gekend is.
Ook bij de online taken kan de juf/meester de leerlingen opvolgen: hoeveel en welke fouten er gemaakt worden
en zelfs hoe lang de leerlingen er over gewerkt hebben. Indien nodig kan de leerkracht contact hier tijdens de
live-momenten feedack over geven.
Naast de hoofdvakken zal er ook aandacht zijn voor de andere vakken (bewegingsopdrachten, godsdienst, WO)
Timing:
-

08u35 – 09u00: live-moment derde graad
09u00 – 09u30: live-moment tweede graad
09u30 – 10u00: live-moment eerste graad
12u: verbetersleutel en testje wordt online geplaatst
13u30 – 14u00: live-moment voor vragen (alle klassen)

Werkgroep fast (crisis)
Deze werkgroep heeft de bedoeling voor in geval van een (beginnende) crisis snel actie kan worden ondernomen
in samenwerking met de verschillende geledingen.

Overige werkgroepen
- Werkgroep communicatie: vuistregels voor open en verbindende communicatie opstellen zowel tussen
de geledingen als naar buiten toe.
-

Werkgroep verbinding: verbindende activiteiten tussen de verschillende geledingen

-

Werkgroep samenwerking: tijdelijke werkgroep om alle samenwerkingsorganen tussen de verschillende
geledingen in kaart te brengen en te documenteren.

Communicatie
Wim bereidt een communicatie voor over het plan voor online lesgeven. Deze tekst zal eerst ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de ODR en schoolraad. Gezien de omstandigheden zouden we dit zo snel mogelijk
willen communiceren en niet wachten op bekrachtiging op de schoolraad van volgende week donderdag.
De communicatie over het algehele plan en de overige werkgroepen zal wel eerst besproken worden op de
schoolraad.
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5. Werkgroepen
MOS
Er is een bezoek gebracht aan een aantal andere scholen (Hertog Karel, Krullevaart, Steinerschool) om ideeën
op te doen voor de verfraaiing en vergroening van de speelplaats. Dit samen met een geleding van leerlingen,
leerkrachten en ouders die met het onderwerp bezig zijn.
Enkele toffe ideeën die werden meegenomen: verhoogjes, een bosje, groene hoekjes, wilgenhutten, bomen,
dieren.
Een dossier klaar krijgen tegen de deadline van de eerste subsidieronde (eind januari) is niet meer haalbaar. Er
wordt verder gewerkt aan een plan tegen de volgende ronde (oktober voor de stad Leuven maar er is ook nog
een project van de provincie). Een aantal werken (bv. het snoeien van de coniferen, afbreken van de
omheiningen, …) kunnen wel nog dit schoojaar plaatsvinden.
Dit initiatief werd voorlopig opgenomen vanuit het schoolbestuur en de leerlingenraad, maar de werkgroep Mos
zal hier opnieuw bij betrokken worden.
Werkgroep verkeer
Er is een vraag gekomen of de Twijg-hesjes kunnen worden aangekocht. Eventueel kan de webshop hiervoor
gebruikt worden? Dit zal worden opgenomen binnen de werkgroep.

6. Begroting
Aan de verschillende werkgroepen werd gevraagd om in kaart te brengen welke budgetten ze nodig hebben.
Aangezien er ook dit jaar nog lagere inkomsten zullen zijn (quiz en schoolfeest zijn zeer onzeker) wordt gekeken
naar wat er minimaal nodig is.

7. Varia
Sneeuwklassen
Er wordt nog steeds maandelijks betaald voor de sneeuwklassen, terwijl deze onzeker zijn. Sneeuwklassen
zullen niet doorgaan maar er staat een alternatief voor bergklassen gepland (dat momenteel nog wel doorgaat).
Om te vermijden dat ouders plots een groot bedrag moeten ophoesten blijven de betalingen dus doorlopen.
De bergklassen zijn iets goedkoper dan de sneeuwklassen. Er werd gekozen om één dag extra toe te voegen
zodat de prijs opnieuw hetzelfde wordt.
Wijgmaal in de stijgers
Voor het project Wijgmaal in de stijgers werden deelnemers uitgeloot. Michaël is één van de gelukkigen dus als
er ideeën zijn mogen deze zeker via Michael doorgegeven worden.
Verkeerssituatie bouw
De kraan is weggehaald, waardoor de verkeerssituatie al iets minder onveilig is geworden. Maar de situatie aan
het rond puntje en de Rozegaard blijft redelijk gevaarlijk met auto’s die vaak (te) snel tussen de fietsers rijden.
Herman informeert eens bij de wijkagent om eens te komen kijken wat de mogelijkheden zijn om het veiliger te
maken.
Bouw
De bouw verloopt min of meer volgens schema. Het dak en de elektriciteit liggen er, er wordt nu gewacht op de
ramen. Ook financieel is de extra subsidie van Agion goedgekeurd. Oplevering is nog steeds voorzien rond
Pasen.
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DEEL: ENKEL OUDERS

1. Agendapunten schoolraad
De schoolraad is volgende week donderdag. Wie agendapunten heeft mag deze aan Marjan doorgeven.

2. Werkgroepen schoolmakers
De werkgroepen van schoolmakers zijn samengesteld. Per werkgroep moesten één of twee personen vanuit de
ODR worden afgevaardigd. Hiervoor werd gekeken naar de mensen die vanuit de schoolraad reeds betrokken
waren bij het project, aangevuld met enkele extra mensen.
Werkgroep communicatie: Marjan en Hannelore.
→ Zij komen pas na de krokusvakantie samen.
Werkgroep samenwerking: Pieter
→ deze komen maandag samen. Dit zal waarschijnlijk slechts één bijeenkomst zijn.
Werkgroep verbinding: Michael en Heleen
→ zij zijn gisteren samengekomen, maar er zijn nog geen concrete initiatieven genomen.
Werkgroep fast: Marjan
➔ Zij zijn vandaag samengekomen
Werkgroep digitaal lesgeven: Pieter en Pieter Jan
→ Maandag werd het plan voor online lesgeven opgesteld. Later zal in deze werkgroep ook bekeken worden
hoe het online lesgeven een plaats kan krijgen in het lespakket ook na Corona.

3. Quiz
De quiz zal ook dit jaar niet kunnen doorgaan. Er wordt bekeken of er nog iets mogelijk is in het najaar maar we
kunnen beter niet op die inkomsten rekenen. Een online alternatief is heel veel werk voor beperkte inkomsten
dus dat is geen optie.

4. Varia
De volgende vergadering is op 9 maart. Dan starten we om 20u met de algemene vergadering. Wie wil
toetreden tot de vzw of uit de ODR gaat moet dat voor 9 maart aan Pieter laten weten.
Om 20u45 gaan we verder met de gewone vergadering.

Volgende vergadering: 9 maart 2021 (algemene vergadering)
Marjan Plasschaert

Pieter Heymans

Voorzitter

Secretaris
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