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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 
 
Het is heel rustig op Corona-vlak.  Er zijn amper besmettingen of kinderen in quarantaine momenteel. 
Verder is er momenteel weinig te melden. 
 
Movie@DeTwijg gaat door in Corona-versie, elke klas in hun eigen lokaal. 
 
 

 

3. Update schoolactiviteiten: bergklassen, zeeklassen 
 
Er werd een locatie en datum bevestigd voor als de berg- en zeeklassen kunnen doorgaan.  De voorwaarde 
daarvoor is dat het onderwijs opnieuw overgaat naar code geel.   
 
De zeeklassen zullen – naast de klasjuffen - begeleid worden door juf Ingrid en juf Krista.  Voor de bergklassen 
zijn dat meester Wim en juf Sarah (zorg kleuters). 
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De opbrengst van de Spaghetti- en wafelverkoop is bekend.  Voor de spaghetti was dat een dikke 7000 euro en 
voor de wafelverkoop meer dan 6000 euro.  Dat is minder dan in ‘normale’ jaren, maar al bij al nog steeds een 
mooie opbrengst. 
 

 

4. Project Schoolmakers: werkgroepen en concrete acties 
 
Er is weinig te melden voor de verschillende werkgroepen ten opzichte van de schoolraad.  Een aantal 
werkgroepen komen binnenkort opnieuw samen om dit traject verder te zetten. 
 
 

 
5. Begroting 2021 
 
Begroting school 
De school staat voor heel wat kosten aan reparaties van defecten (verwarmingsketel, keuken, speelplaats, 
voordeur, …).  Dit zijn heel wat onverwachte kosten die intussen begroot werden door het schoolbestuur. 
 
Het schoolbestuur maakt ook geld vrij voor smartboards in het zesde en laptops voor de leerkrachten. 
 
 
Begroting ODR 
 
In de algemene vergadering werd de begroting besproken en goedgekeurd.  Aangezien de inkomsten veel lager 
en zeer onzeker zijn werd een conservatieve begroting opgesteld.  Er werd besloten om voorlopig minder 
inkomsten en minder uitgaven te begroten en in oktober de begroting opnieuw te evalueren in het kader van de 
stand van de maatregelen en activiteiten op dat moment. 
 
Enkele concrete beslissingen:  

- Er werd besloten om voor dit jaar geen budget voor IT te begroten 

- Er zijn geen inkomsten van het schoolfeest begroot.  Als er toch een schoolfeest zou plaatsvinden kan de 

opbrengst opnieuw begroot worden bijvoorbeeld voor IT. 

- Ook andere inkomsten werden lager begroot. 

Wim laat weten dat de bijdrage aan het sociaal fonds niet echt nodig is en kan verschoven worden naar andere 
posten.  Via de vastenvoettocht en de samenwerking met Gastvrij Wijgmaal zal een bedrag verzameld worden 
dat mede wordt gebruikt voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen binnen onze school. 
 
De school vindt het jammer dat er geen budget over is voor ICT.  Er wordt enorm ingezet op digitalisering en 
daarvoor zijn budgetten nodig.  Als er toch opbrengsten zijn van het schoolfeest zal dit worden herbekeken. 
 
 

 

6. Werkgroepen 
 
MOS 
 
Het plan voor de groene speelplaats werd getekend en zal worden omgezet in een meerjarenplan.  De eerste 
fase is het aanpakken van de bomen naast het sportveld.  Er zal in het najaar een plan worden ingediend voor 
subsidies van de provincie. 
Na het voltooien van de bouwwerken zal de buitenaanleg worden aangepakt. 
 
Schoolfeest 
 
Het schoolfeest zal wellicht nog niet in zijn klassieke vorm kunnen doorgaan.  Er wordt wel gekeken naar 
alternatieven zodat er toch iets kan worden georganiseerd. 
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Verkeer 
 
De werkgroep verkeer komt binnenkort samen om de mogelijkheden te bespreken voor volgend schooljaar. 
 

 

7. Bouw 
 
Er wordt momenteel gepleisterd.  De oplevering aan het einde van de paasvakantie kan nog steeds worden 
gehaald. 
 

 

8. Varia 
 
Logo: er werd in een vorige vergadering gesproken over het aantal kinderen die door de school worden 
doorverwezen naar de logo.  Wim kijkt na of hij hier cijfers van kan geven.  
Algemeen was wel in het nieuws dat de vraag naar logo in het algemeen enorm gestegen is, waardoor alle 
logopedisten volledig volgeboekt zijn. 
 
Vervanging schrijfgerief.  Alle leerlingen krijgen elk jaar opnieuw schrijfgerief.  Kan er niet aan vervanging gedaan 
worden en het uitgespaard budget worden besteed aan duurdere pennen voor leerlingen die schrijfmoeilijkheden 
hebben? 
 
De school heeft op 25/3 een gesprek met mensen van de Steinerschool over de woonuitbreiding in Wijgmaal.  Er 
komen heel wat nieuwe woningen bij in Wijgmaal en er moet bekeken worden hoe de vele extra kinderen kunnen 
worden opgevangen in de Wijgmaalse scholen. 
 

 
 
DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Werkgroepen 
 
Zomerbar (18 juni) 
Er worden 2 scenario’s voorbereid.  Er wordt gehoopt op een evenement waar ook ter plaatse zal mogen worden 
geconsumeerd.  Als back-up scenario wordt een herhaling van de take-away van vorig jaar voorzien.    
 
 

 

2. Nieuwe ODR-leden & voorzitter volgend schooljaar 
 
Er zijn geen openlijke kandidaturen voor de nieuwe voorzitter.  Achter de schermen zijn er wel een aantal 
mensen door Marjan aangesproken om de opvolging te verzekeren.  
Een mogelijke piste is een duo-baan (iemand die goed kan babbelen en iemand die beter is in administratie). 
 
Ook nieuwe leden zijn nog altijd welkom.   
 

 

3. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 1 april 2021  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris  


