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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 2 regiegroepen: de ene heeft zich gebogen over de crisis-aanpak en de andere over de communicatie.  Er 
is met beide rekening gehouden bij het bepalen en communiceren van de nieuwe Corona-maatregelen (zie het 
verslag van de schoolraad).  De beslissingen en communicatie werden afgestemd met Schoolbestuur, directie, 
team, ODR, schoolraad en Kido. 
 
De lagere school moest gesloten worden, maar voor de kleuterschool mochten de scholen kiezen (ondanks het 
negatieve advies van de vakbond en het Katholiek onderwijs).  Er werd in samenspraak met alle betrokkenen 
gekozen om toch open te doen en ook de noodzakelijke opvang te voorzien.  De school is van overtuiging dat de 
opvang veiliger gebeurt vanuit de klas-bubbels dan bij het voorzien van opvang in gemengde groepen.  Op een 
twintigtal kleuters na was iedereen op school.   
De leerkrachten van de lagere school springen hun collega’s bij voor bewaking tijdens de speeltijden, turnlessen, 
enzovoort… 
 
Vanuit de ODR werd – in samenwerking met Chantal – een lekker ontbijt verzorgd voor alle leerkrachten.  Ook 
vanuit de ouders van een aantal kleuterklassen werden acties gedaan (bon, bloemstuk, …).   
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Er wordt gehoopt dat de school na de paasvakantie opnieuw volledig open kan, maar voor het geval dat niet zou 
kunnen werden ook al schoolboeken meegegeven zodat er na de vakantie minstens 2 weken van thuis uit verder 
kan worden gewerkt. 
 
In de opvang waren 40 à 50 leerlingen (waarvan een aantal door de school zelf werden uitgenodigd), alles verliep 
zeer vlot. 
 

 

3. Werkgroepen 
 
Verkeer 
Er zijn een aantal datums vastgelegd, onder andere voor het fietsexamen (12 mei).  Hiervoor worden nog 
vrijwilligers gezocht. 
 
Mos 
Er is een plan voor de vergroening van de speelplaats.  Het is een heel kluwen om hier van verschillende 
overheden subsidies voor te krijgen.  Er moet nu een charter ondertekend worden waarbij de school, ouders en 
leerlingenraad zich verbinden tot bepaalde groene engagementen.  Voor het speelplaats-project wordt een 
subsidiedossier voorbereid.  Dit zal sowieso een meerjarenplan worden. 
 
E zijn een aantal zaken die we zelf al kunnen starten.  Op zaterdag 10 april zullen er al een aantal werken 
gebeuren aan de haag.  Vrijwilligers mogen zich aanmelden. 
 
Er wordt een stappenplan opgesteld om het schoolterrein buiten de schooluren open te stellen voor de 
Rozengaard.  Dit zal geleidelijk gebeuren en telkens goed geëvalueerd worden. 
 
Kriebelteam 
Juf Lut, juf Eline en juf Saskia zitten in het kriebelteam.  Nu met Corona is het heel moeilijk om helpende handen 
te vinden die willen komen helpen.  Er is een oproep naar alle ouders geweest, maar zonder veel succes. 
 
 

 

4. Update bouw 
 
De bouw ligt nog altijd redelijk op schema.  Het einde van de werken is intussen voorzien voor begin mei.  Het 
binnenpleintje wordt afgewerkt en het gat voor de boom is gemaakt.  De buitenaanleg kan binnenkort dus ook 
starten.  Ook binnen komt alles in de eindfase.  
 

 
5. Varia 
 
Tv kijken in de klas en op school 
De drempel om iets op te zetten is kleiner geworden nu elke klas een groot tv-scherm heeft.  Ook tijdens het eten 
in de klas wordt vaak tv of films opgezet.  Dit zal opnieuw bekeken worden binnen het team want het is niet de 
bedoeling dat er te veel gekeken wordt.  
Er wordt ook gevraagd om bij de keuze van een film te letten op leeftijdsbeperkingen.  In het zesde leerjaar 
worden soms films gekeken die 12+ zijn terwijl niet alle leerlingen die leeftijd al bereikt hebben. 
 
Voor alle duidelijkheid : deze opmerkingen gaan niet over educatieve programma’s zoals Karrewiet of 
programma’s die in het context van de lessen kaderen. 
 
 
Communicatie/flyers 
Er is een principiële regel dat er niets op papier verspreid wordt.  Een uitzondering hierop zijn de flyers die door 
de secundaire scholen worden gegeven omdat dat met studiekeuze te maken heeft. 
De school krijgt ook heel veel vragen van diverse verenigingen die graag reclame maken voor hun activiteiten.  
De school wil de reclameboodschappen via Gimme zoveel mogelijk vermijden en filtert dus zeer sterk. 
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Schoolfeest 
Er zal alleszins een schoolfeest plaatsvinden voor de leerlingen.  Dat kan Corona-veilig worden georganiseerd in 
bubbels. 
 
Pesten op school 
Er wordt gepraat over een pestprobleem in bepaalde klassen.  Ouders krijgen soms weinig informatie over de 
aanpak van de school hierrond.  De school heeft al wel degelijk ingegrepen in bepaalde klassen, tot het 
uitnodigen van een aantal ouders toe.  Deze aanpak loopt vaak discreet. 
 
Cijfers van de logo 
Wim heeft nog geen tijd gehad om de cijfers op te vragen van het aantal kinderen dat logo volgt binnen De Twijg.  
Hij stuurt dit zo snel mogelijk door. 
 

 
 
DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Werkgroepen 
 
Zomerbar (18 juni) 
De werkgroep zomerbar moet nog samenkomen.  Wegens de beperking tot 4 personen is fysiek samenkomen 
terug moeilijk.  Verschillende pistes worden nog steeds uitgezocht. 
 
Trooper 
Er is een nieuwe Cornet-actie waarbij de ODR per verkochte bak (in mei) 10 euro verdient.  Pieter Jan vraagt 
meer info aan Trooper en zal deze actie coördineren (indien interessant). 
Reclame maken via Gimme is misschien niet aangewezen (wegens alcoholisch), maar op de Facebook-pagina 
van de ODR kan het dan weer wel. 
 
 

 

2. Varia 
 
 
 

 
 

Volgende vergadering: 11 mei 2021  
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