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DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.  Het verslag werd pas laattijdig doorgestuurd, 
waarvoor excuses. 
 
Feedback op vragen uit vorige vergadering:  
 
TV-kijken op school 
 
De opmerking uit vorige vergadering rond films en tv-kijken in de klas werd besproken binnen het team.  
 
Tijdens de strenge Covid-regelingen waren de leerlingen vaak 40 minuten in de klas tijdens de middagpauze, 
waarvan ze 20 minuten eten.  Dan werd er vaak een film opgezet 
 
Nu is dat opnieuw afgebouwd.  De speeltijden vinden vaker buiten plaats en dus wordt er sowieso minder scherm 
gekeken.  Educatieve programma’s (bv. Karrewiet) worden wel nog steeds bekeken. 
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Logo-aantallen 
 
Algemeen volgt uit wetenschappelijk onderzoek dat de prevalentie voor logo op scholen ongeveer tussen 5 en 
10% zit.  In De Twijg volgt 8% logo,  1,6% volgt motorische begeleiding, 1,3% volgen psychologische 
begeleiding, 2,5% een andere vorm van begeleiding.  Dit zijn de cijfers van de leerlingen waar de school over 
ingelicht werd, in werkelijkheid zouden deze cijfers nog hoger kunnen liggen. 
 
Ten gevolge van de Corona-toestand is de nood aan begeleiding merkbaar hoger, zodat deze cijfers zeker niet 
uitzonderlijk zijn.   
 
De bezorgdheid wordt uitgesproken dat de stap naar noodzakelijke begeleiding groter is voor kansarme 
gezinnen, zowel organisatorisch als financieel.  Er zijn wel een aantal maatregelen die hier in tegemoet komen.  
Er is opvolging vanuit de school en vanuit het CLB en er is verlaagd remgeld en terugbetaling voor kwetsbare 
gezinnen. 
 
 
Kosteloos materiaal op school 
 
Het elk jaar opnieuw uitdelen van kosteloos materiaal wordt regelmatig in vraag gesteld.  Dit is nu binnen het 
team besproken.  Sommige materialen (potloden, balpennen, …) verslijten zodanig dat het nuttig is dat ze elk 
jaar vervangen worden.   Andere materialen verslijten minder snel.  De school overweegt om deze materialen 
slechts om de 2 jaar (oneven jaren) aan te bieden, en in het andere jaar enkel een basispakket.  Bij dit 
basispakket zou dan wel een optie zijn voor ouders om bepaalde materialen (stiften) toch nog aan te vragen 
indien nodig.  Een aantal reservematerialen zullen ook beschikbaar zijn in de klassen.   
Dit is een voorstel dat nog niet definitief is en verder zal besproken worden binnen het team.  Tegen volgende 
vergadering komen we hierop terug. 
 

 

2. Corona–update en acties 
 
Er zijn niet veel veranderingen in de Corona-maatregelen.  De kleur-fases zijn afgeschaft, nu wordt er gesproken 
over ‘maatregelen’.  Deze maatregelen zijn zeer complex en onduidelijk zodat ze vaak voor interpretatie vatbaar 
zijn. 
 
In De Twijg wordt nog steeds geprobeerd om de bubbels maximaal gescheiden te houden.  We merken ook dat 
veel kinderen dit aangenaam vinden, op andere manieren en met andere materialen leren spelen en er minder 
ongevalletjes (botsingen, …) gebeuren.  
Hier wordt ook verder over nagedacht naar volgend schooljaar toe, bv. om de kleuters een afzonderlijke zone 
aan te bieden. 
 
De geplande reizen (skireis, zeeklassen) kunnen helaas niet doorgaan.  De zeeklassen worden doorgeschoven 
naar volgend schooljaar, de skireis wordt vervangen door een driedaagse uitstap naar Spa (zie verder). 
 
 

 

3. Werkgroepen 
 
Schoolfeest 
Er wordt een schoolfeest georganiseerd enkel voor de leerlingen.  Er werd beslist om hiervoor geen inkom te 
vragen aan de leerlingen en in plaats daarvan de opbrengst van de Cornet-actie (420 euro) daarvoor te 
gebruiken. 
 
Er zal ook een collectebus geplaatst worden voor een vrije bijdrage.  De ODR stelt voor om ook de mogelijkheid 
aan te bieden om online iets te storten (via een QR-code, Payqonic, …). 
 
Er werd bekeken om de zomerbar (take-away) op dezelfde dag te houden zodat de ouders ook iets hadden, maar 
dat bleek organisatorisch niet ideaal. 
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Mos 
Er is nu een echt plan voor het vergroeningsproject voor de school.  Het plan bestaat uit een speelheuvel met 
speelelementen, bomen, hagen, struiken, een (kleiner) sportveld en een zitplek.   Van de kosten van de 
aanplanting wordt tot 80% gesubsidieerd.  De aanplantingen zullen wellicht op het einde van het kalenderjaar 
gebeuren.   
 
Er zijn nog andere subsidie-projecten via provincie en stad, oa. voor het openstellen van de terreinen voor de 
buurt, maar die zijn voor een latere fase. 
 
De coniferen zullen worden afgetopt op 5m hoogte. 
 

 
 
 
 
Verbinding 
De regiegroep Verbinding heeft besloten om voorlopig nog even af te wachten met het organiseren van 
activiteiten tot de maatregelen soepeler zijn.  In augustus zou er een bezichtiging mogelijk zijn van de nieuwbouw 
in combinatie met de open klasdag.  Meer info volgt. 
 

 

4. Update bouw 
 
De oplevering van de nieuwbouw is op vrijdag 28 mei.  De verhuis zal de week tevoren al gebeuren na de laatste 
rondgang (19 mei).  Ook tijdens het schoolfeest-weekend zal er verhuisd worden zodat na het weekend de 
klassen in gebruik kunnen genomen. 
 
Ook enkele andere klassen zullen verhuizen zodat de parallelklassen dichter bij elkaar zullen zitten.  Een van de 
vrijgekomen lokalen zal ook als extra zorglokaal gebruikt worden.  Deze verhuis zal pas in de grote vakantie 
gebeuren. 
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5. Reis 6de jaar 
 
De skireis kon niet doorgaan en de alternatieve buitenlandse reis mag ook niet doorgaan.   Het maximale wat 
nog mogelijk was is een driedaagse uitstap naar Spa.  Het programma is rijkgevuld, met een dierenpark, een 
avonturenparcours, een dagtocht met gids in de Hoge Venen, een feestje, bezoek aan Spa, kasteel, … 
 
Er zal ook nog geprobeerd worden de overnachting op het einde van het schooljaar en de afstudeeravond op een 
Corona-veilige manier te laten doorgaan. 
 

 

6. Varia 
 
Webshop 
 
Naar aanleiding van het voorstel in vorige ODR werd intern bekeken of de webshop voor de pasta-dag kan 
gerecycleerd worden voor allerhande verkoop 
 
Leerlingenraad 
 
Vanuit de leerlingenraad werden een aantal vragen gesteld waarop de school antwoorden heeft gezocht.  

- Een aantal leerlingen vindt de huiswerkklas te kort en zou liever meer tijd hebben.  Dit wordt bekeken in 

samenwerking met de Kido. 

- Ze willen vaker naar het Rietensplein (buitenturnen bij mooi weer).  Dit was tijdelijk moeilijk met de 

maatregelen, maar zal bekeken worden samen met de turnleerkrachten.  

- Mondmaskers uit tijdens de speeltijd: blijkbaar mag dit in andere scholen.  De Twijg is van oordeel dat de 

voorwaarden voor deze versoepeling (klassen gescheiden en 1,5m afstand tussen leerlingen) niet 

haalbaar zijn tijdens de gewone speeltijden.  Bij activiteiten op de speelplaats of buiten de school met 

één klas kan dit wel bekeken worden als afstand kan gehouden worden. 

- Bankjes naast het dambord voor de supporters van de voetbalwedstrijd: lukt nu niet maar het idee wordt 

wel meegenomen naar het nieuwe speelplaatsplan 

- Vrachtwagens: sommige vrachtwagens en camionettes voor de bouw hielden zich niet aan de gemaakte 

afspraken.  Dit werd doorgegeven aan de projectleider en het is daarna niet meer gebeurd. 

- Wisselen van zones op de speelplaats met een andere klas: lijkt geen goed idee voor de school. 

- Rustig hoekje: hier staan momenteel containers op maar dit komt binnenkort opnieuw vrij. 

Schoolreizen / sportdag 
 
Schoolreizen zijn niet echt mogelijk dus wordt er een superdeluxe sportdag op school georganiseerd.  Deze 
zullen plaatsvinden gespreid over de 2 laatste dagen van de school.  Er zullen ook kleinschalige uitstappen 
gebeuren (wandeling, fietstocht, …). 
 
Schoenenrekken 
 
Er zijn schoenenrekken besteld.  Als kinderen op het sportveld gespeeld hebben brengen ze soms half het 
sportveld mee naar binnen.  Om de klassen proper te houden wordt nu al gevraagd dat leerlingen hun schoenen 
uit doen in de klas.  Om dit wat ordelijk te laten verlopen zijn er nu schoenenrekken aangekocht voor de lagere 
school. 
 
Pet op tegen Kanker 
 
De leerkrachten gaan actie voeren met de pet van Ketnet.  Leerlingen mogen deze op de actiedag ook opzetten 
maar er is absoluut geen verplichting om deze aan te kopen.  
De ouders zijn op voorhand op de hoogte gebracht omdat dit thema bij sommige leerlingen heel gevoelig kan 
liggen.  De leerkrachten zullen hier dan ook rekening mee houden. 
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DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Trooper: Cornet-actie 
 
Het is jammer dat de actie zo snel afgelopen was.  We hadden nog veel meer bestellingen en hadden dus nog 
veel meer kunnen verdienen als de actie enkele dagen langer had geduurd.  De actie zal in het najaar worden 
herhaald, en nu zijn we verwittigd dat we heel snel moeten zijn. 
 
De bakken worden geleverd in juni.  De mensen zullen worden verwittigd hoe de ophaling zal verlopen. 
 
 

 

2. Werkgroepen 
 
Zomerbar 
Het concept blijft zoals vorig jaar.  Eventueel zal het aanbod aangeboden worden met een WK-supporterspakket 
en/of een alcoholvrij pakket.  De hapjes en bieren zullen hier en daar ook aangepast worden.  Enkel het 
kinderpakket zal vrijwel identiek blijven. 
 

 

3. Nieuwe leden info avond 
 
Er komt nog een info avond (digitaal of live) om uitleg te geven over de ODR voor geïnteresseerde nieuwe leden.  
We zijn al heel blij dat Steven toegezegd heeft en vandaag al aanwezig was in de vergadering. 
 

 

4. ODR Google Drive 
 
Pieter-Jan zal de toegang van de Google Drive in orde brengen.  Dit puntje staat er al een tijdje op en blijft staan 
tot het in orde gebracht is. 
 

 

5. Varia 
 
We kijken ernaar uit om opnieuw live te vergaderen.  Maar eventueel kan de vergadering nog steeds op één of 
andere manier gestreamd worden voor de mensen die van verder moeten komen of opvangproblemen hebben. 
 
Etentje ODR: eind juni is het misschien opnieuw mogelijk om met de ODR te gaan eten.  Pieter Jan bekijkt wat 
mogelijk is en stelt een datum voor. 
 

 
 

Volgende vergadering: 10 juni 2021  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris  


