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DEEL: OUDERS + SCHOOL 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het is lang geleden dat we nog eens live kunnen vergaderen.   
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd 
 

 

2. Corona–update en acties 
 
Er werd beslist dat de vijfde- en zesdejaars hun mondmasker mogen uitdoen op de speelplaats.  De 
speelbubbels worden wel aangehouden tot het einde van het schooljaar. 
 
Er zal binnenkort een werkgroep samenkomen om te bepalen welke elementen uit de Corona-werkwijze (deels) 
zullen behouden worden na de pandemie, bv. de verdeling van de speelplaats en het brengen/ophalen. 
 
Ook online oudercontacten zouden in het aanbod kunnen blijven. 
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3. Digisprong budget 
 
De digisprong is een initiatief van het ministerie van onderwijs om het gat in de digitalisering toe te rijden.  Dit 
betekent voor de school een budget van 53.659 euro.  Dat wordt berekend op het aantal kinderen en wordt 
verdeeld als volgt:  

- Voor ICT en infrastructuur: 42 euro/kind.   Hiervoor zijn al 5 smartscreens in bestelling.  Zo zal elke klas 

een smartscreen hebben en kunnen de oudste modellen al worden vervangen. 

- Voor aanvulling van het ICT-park: 25 euro/kind.  (tot 4e leerjaar) 

- Voor de leerlingen van het 5e en 6e: 296 euro/kind.  Er zal voor elke leerling een Chromebook voorzien 

worden (in bruikleen) die ze ook mee naar huis mogen nemen. 

 
Vanaf september zullen de eerste nieuwe toestellen gebruikt kunnen worden.  Het budget moet volledig besteed 
worden tegen 2024. 
 

 

4. Werkgroepen 
 
Evaluatie schoolfeest 
 
De kinderen waren heel enthousiast over het schoolfeest.  Bijna alle leerlingen waren aanwezig.  De leerkrachten 
vonden het ook heel tof.  
 
De vrije bijdragen hebben meer dan 1.800 euro opgebracht. 
 
Het budget van de Cornet-actie samen met de vrije bijdragen zijn een stuk hoger dan de kosten van het 
schoolfeest.  De school wil met dit budget turnmateriaal en matten bouwen, met akkoord van de ODR 
 
 

 
5. Bouw 
 
Er werd een korte rondleiding gegeven door het nieuwe gebouw.  De officiële inhuldiging is voorzien op 26 
augustus met alle geledingen.  Ook bij de open klasdag zullen de ouders door het nieuwe lokaal mogen 
wandelen. 
 

 

6. Varia 
 
Wat is de ervaring van het 1e jaar in 3 te splitsen? 
 
In het eerste leerjaar werd geëxperimenteerd met de klassen in de voormiddag in 3 te verdelen zodat de groepen 
kleiner zijn.  Dit omdat er heel wat zorgvragen waren (en het kon met de beschikbare uren).  De ervaring van 
zowel leerlingen als leerkrachten is zeer positief. 
Volgend jaar zal dit doorgetrokken naar het tweede leerjaar.  Het eerste leerjaar zal volgend jaar opnieuw uit 2 
klassen bestaan omdat de specifieke zorgvragen daar minder zijn.   
 
Open klasdagen 
De open klasdagen gaan door op 26/08.  De infodagen zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 1 en 2 september. 
In principe zijn tegen dan de Covid-maatregelen opgeheven. 
 
Sleepover 3e kleuterklas 
De sleepover van de 3e kleuterklas gaat dit jaar helaas niet door, omwille van de maatregelen.  
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DEEL: ENKEL OUDERS 
 

1. Wijgmaal op Dreef 
 
Op 20-22 augustus vindt Wijgmaal op Dreef plaats.  Hiervoor wordt beroep gedaan op de Wijgmaalse 
verenigingen.  Hebben we genoeg mensen om hier aan mee te doen en op die manier de kas te spijzen? 
Marjan vraagt na hoeveel mensen ze nodig hebben. 
 

 

2. Trooper: Cornet-actie 
 
De Cornet wordt geleverd tussen 7 juni en 7 juli.  Dit is heel vervelend, aangezien het als vaderdagcadeau was 
aangekondigd.  Trooper is hier serieus in de fout gegaan. 
Pieter-Jan stuurt een berichtje naar alle bestellers om hen op de hoogte te brengen. 
 

 

3. Werkgroepen 
 
Zomerbar 
Alles loopt volle bak.  Er zijn heel veel bestellingen, meer dan vorig jaar.  Wie kan helpen zaterdagvoormiddag 
vanaf 10u om de pakketten te maken? 
 

 

4. Nieuwe leden en vertrekkende leden 
 
Steven vervoegt ons als nieuw lid van de ODR.  
Jeff en Marjan verlaten helaas de ODR omdat ze geen kinderen meer hebben op De Twijg volgend jaar. 
 

 

5. Opvolging voorzitter 
 
Er zijn verschillende informatieronden geweest in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.  Helaas is er nog 
geen kandidaat gevonden.   
 
Joke is misschien bereid om de nieuwe voorzitter te worden.  Zij mag hiervoor haar taken in de verschillende 
werkgroepen overdragen zodat de functie niet te zwaar wordt.  In haar voorzittersfunctie zal ze ondersteund 
worden door de andere ODR-leden. 
 

 

6. Etentje ODR 
 
Pieter Jan regelt het etentje bij Absolut in Leuven.  Het etentje gaat door op 23/06.  We spreken weer om 18u30 
af aan het station of om 19u ter plaatse.  In de loop van volgende week stuurt Pieter Jan het menu door. 
 

 

7. ODR Google Drive 
 
Pieter Jan deelt (een stuk van) de Google Drive met de personen die toegang nodig hebben.  Volgend jaar zal 
Pieter Jan aan de verantwoordelijke(n) van elke werkgroep toegang geven. 
 

 

8. Varia 
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Volgende vergadering: nog te bepalen  
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris  


